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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº: 12/2.022 
 
 
 

Edital de Processo Seletivo Simplificado 
para Contratação Temporária por prazo 
determinado. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES, ESTADO DE MINAS GERAIS, 

Sr. Welerson Último de Souza, no uso de suas atribuições legais e considerando a 

solicitação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dores de Guanhães, 

faz saber que nos termos do art.37, inciso IX, da Constituição Federal, Lei 

Complementar Municipal nº 005/2019 (Estatuto dos Servidores Público) e alterações 

posteriores; Lei Complementar 272/2014 e alterações posteriores e Lei Complementar 

nº006/2019 e alterações posteriores, RESOLVE tornar público para conhecimento dos 

interessados a abertura de Processo Seletivo Simplificado, visando atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público na forma determinada neste 

edital: 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAS 
1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital, seus anexos e eventuais 

retificações, assim como pelas instruções, comunicações e convocações dele 

decorrentes,obedecidas as legislações pertinentes e sua execução realizar-se-ás  

responsabilidade da Comissão composta por três servidores designados através da 

Portaria nº:062/2.022. 

1.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar diariamente todos os 

atos, etapas e convocações referentes ao Processo Seletivo, no quadro de avisos da 

Prefeitura Municipal, com sede à Rua Castro Alves, nº: 29 – Centro, e no endereço 

eletrônico www.doresdeguanhaes.mg.gov.br. 

2. DAS VAGAS E DO ATENDIMENTO ESPECIAL DESTINADO AS PESSOAS 
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
2.1 Serão reservadas vagas às pessoas portadoras de deficiência, conforme Constituição 

Federal de 1988, artigo 37, VIII, a Lei Estadual n.º 11.867/1995, a Lei Complementar Municipal 

http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
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n.º 05/2019, o Decreto 42.257/2002, Decreto 3.298/1999, Decreto n.º 9.508/2018 e a Lei  
13.146/2015.   

✓ As vagas reservadas são as indicadas no Anexo I deste Edital.  

✓ Será considerada portadora de deficiência a pessoa que se enquadrar nas categorias 

especificadas no Artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/1999, na Lei Estadual n.º 

21.458/2014 e na Súmula 377 do STJ: “Oportador de visão monocular tem direito de 

concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”. 

 ✓ Para participar do Processo Seletivo, não será necessário enviar, previamente, Laudo 

Médico comprovando a deficiência. Contudo, o candidato ou seu representante, ao fazer a 

sua inscrição, deverá indicar se estará concorrendo à vaga reservada para pessoas com 

deficiência. O candidato que não fizer essa indicação, no formulário de inscrição, concorrerá 

às vagas gerais do processo seletivo, para o cargo pleiteado.  

✓ O candidato que se inscrever nas vagas reservadas, se aprovado neste processo seletivo, 

deverá possuir Laudo Médico que ateste a sua deficiência. Somente será aceito Laudo 

Médico, emitido há, no máximo, seis meses, da data da convocação para a perícia médica.  

✓ A Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães convocará, formalmente, o candidato 

aprovado, para apresentar Laudo Médico atestando a sua deficiência e para ser submetido à 

perícia médica. 

 ✓ O documento de convocação será enviado para o endereço informado no ato da inscrição 

neste processo seletivo (observadas eventuais atualizações), com cerca de 15 (quinze) dias 

de antecedência, informando data, horário e local de atendimento. Constará da convocação a 

documentação que deverá ser apresentada pelo candidato.  

✓ As pessoas com deficiência aprovadas serão convocadas para avaliação médica, que será 

realizada por médico credenciado pela Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães - MG. 

 ✓ A avaliação médica terá por objetivo constatar, cumulativamente: Se o candidato atende 

aos critérios definidos no Artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/1999, na Lei Estadual n.º 

21.458/2014 ou na Súmula 377 do STJ e se há compatibilidade da deficiência com as 

atividades do cargo pleiteado. 

 ✓ Realizada a avaliação, o médico credenciado pela Prefeitura Municipal de Dores de 

Guanhães - MG atestará a condição do candidato, devendo o Parecer Médico ser 

fundamentado, datado, devidamente assinado e com o n° do Registro no CRM. 

Caso não seja constatada, fundamentadamente, a deficiência e/ou seja constatada a 

incompatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência do candidato, este deverá ser 

intimado por correspondência, com Aviso de Recebimento (AR), para tomar ciência da 

decisão, do Parecer Médico e de todos os documentos que subsidiaram a sua elaboração, 

para, querendo, interpor recurso no prazo de 3 dias úteis, contados da juntada do 
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comprovante de intimação nos autos do processo administrativo. Provido integralmente o 

recurso interposto, o candidato será considerado deficiente e apto ao exercício do cargo; 

caso contrário, o nome do candidato será excluído da listagem de classificação 

correspondente e, consequentemente, do processo seletivo.  

 

✓ O candidato que não comparecer para perícia, na data determinada, e não justificar, 

fundamentadamente, a ausência, será desclassificado do processo seletivo.  

✓ Caso o número de pessoas com deficiência, inscritas e aprovadas neste processo seletivo, 

seja inferior às vagas a elas reservadas, a(s) vaga(s) remanescente(s) será(ão) acrescida(s) 

às vagas de ampla concorrência do respectivo cargo e preenchida(s) segundo a ordem de 

classificação do(s) candidato(s), até o limite do número total de vagas oferecidas por cargo. 

 ✓ A pessoa com deficiência participará do processo seletivo em igualdade de condições com 

os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios 

para aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para 

os demais candidatos.  

✓ Havendo necessidade de tratamento especial para realizar as provas, a pessoa com 

deficiência deverá fazer a solicitação no ato da inscrição para que sejam tomadas as 

providências em tempo hábil. 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
 

3.1 Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, a quem foi deferida a 

igualdade nas condições previstas no § 1º do artigo 12 da Constituição Federal de 

1988; 

3.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

3.3 Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

3.4 Estar em gozo dos direitos políticos; 

3.5 Não ter ocorrido rescisão contratual anterior por justa causa por órgão público 

Municipal de Dores de Guanhães / MG, observado o prazo prescricional disposto no 

art. 148 da Lei Complementar Municipal nº:05/2019 e alterações posteriores, para 

eventual contratação; 

3.6 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova 

contratação em emprego público; 

3.7 Conhecer e estar de acordo com as condições contidas neste Edital. 
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4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá 

comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados neste edital, 

ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de 

mandato, com reconhecimento de firma em cartório (e com poderes especiais para 

realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos 

os casos, os seguintes documentos: 

a) Original e fotocópia da cédula de identidade ou de documento equivalente oficial  

com foto e CPF; 

b) Original e fotocópia do título eleitoral; 

c) Comprovante da última votação e/ou comprovante de quitação eleitoral; 

d) Comprovante de endereço; 

e) Comprovante de escolaridade e títulos conforme anexo III. 
 
 

4.2 As inscrições para o processo seletivo, conforme especificações do Cronograma - 
ANEXO II, serão realizadas no período de 21/11/2022 a 25/11/2022 no horário de 
08h00min às 10h30min e 13h30min às 16h00min. na Sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Rua Castro Alves, nº: 29, Centro, cidade de Dores de Guanhães/MG. 

4.3 A ficha de inscrição deverá ser preenchida e assinada no local da inscrição, na qual 

declara atender as condições exigidas para inscrição e submeter-se às normas 

expressas neste Edital, anexando a documentação exigida. 

4.4 O candidato deverá ter na data da contratação,idade mínima de 18(dezoito) anos. 

4.5 Outras informações: 

a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional; 

b) Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, condicional e/ou 

extemporânea; 

c) O candidato deverá possuir habilitação mínima exigida para o cargo ao qual 

concorre, conforme especificação no Edital; 

d) A realização do presente certame não ficará condicionado ao pagamento de 

taxa de inscrição, sendo a inscrição do mesmo a título gratuito; 

e) Qualquer irregularidade ou falta de preenchimento da ficha de inscrição e/ou falta 

de documentos,ainda que parcial, acarretará no indeferimento da inscrição bem 

como na desclassificação do candidato com o cancelamento e anulação de 

todos os atos realizados, em qualquer época; 
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f) Encerrado o período para inscrição, será realizada no primeiro dia útil seguinte,  

 

g) a partir das 16h30min, a divulgação da lista dos candidatos inscritos no quadro 

de avisos da Prefeitura, conforme cronograma ANEXO II; 

h) O prazo para interposição de recursos será divulgado conforme cronograma 

(Anexo II). 

 
Obs: Para realização da inscrição para participação deste processo seletivo, os 
candidatos deverão adentrar no local da inscrição somente um por vez. 
 
4.6. Os candidatos que possuem intenção de concorrer às vagas reservadas a 

candidatos negros deverão se autodeclararem negros ou pardos, no ato da inscrição, 

conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), na forma do Anexo V. 

§1º- Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da 

inscrição do certame,sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativas, 

civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 

§2º – Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do Processo 

Seletivo e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após 

procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, sem prejuízo de outas sanções cabíveis. 

4.7. A auto declaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade. 

4.8. Os candidatos que possuem intenção de concorrer as vagas reservadas à pessoas portadoras 
de necessidades especiais deverão preencher a auto declaração no ato da inscrição, na forma 
do anexo VII. 

 
Parágrafo único - Os candidatos que se autodeclararem negros, ou portadores de 

necessidades especiais indicarão em campo específico, no momento da inscrição, se 

pretendem concorrer pelo sistema de reserva de vagas. 

 
5. DAS PROVAS 

 
5.1. Prova deTítulos 

 
5.1.2. Haverá prova de Títulos para os cargos descrito no ANEXO I deste edital, sendo 
de caráter classificatório e pontuada de acordo com a tabela abaixo: 
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MODELO ANEXO III 

 
Títulos Avaliados Valor 

Unitário 
Máximo 

de pontos 
Comprovação 

Doutorado na área de 

atuação do cargo 

pretendido pelo 
candidato. 

05 (cinco) 

pontos 

05 (cinco) 

pontos 

Fotocópia autenticada do Diploma 

de grau de doutor ou certidão de 

conclusão +histórico 
escolar autenticado. 

Mestrado na área de 

atuação do cargo 

pretendido pelo 
candidato. 

05 (cinco) 

pontos 

05 (cinco) 

pontos 

Fotocópia autenticada do Diploma 

de grau de doutor ou certidão de 

conclusão +histórico 
escolar autenticado. 

Pós-Graduação na 

área pública estando 

Diretamente relacionada 

ao cargopretendido, 

com carga horária de 360 

horas. 

10 (dez) 

pontos 

10 (dez) 

pontos 

Fotocópia autenticada de 

Diploma(s) ou Histórico Escolar ou 

certificados de curso de pós- 

graduação em nível de 

especialização lato sensu, com 

carga horária mínima de 360 

(trezentas e sessenta) horas, 

expedido por instituição 

oficialmente reconhecida pelo MEC 

ou Conselho Estadual ou Federal 

de Educação. 

Curso de capacitação 
na área específica do 

cargo pretendido, com 

carga horária mínima de 

60 (sessenta) horas. 

10(dez) 

pontos 

por 

certifica

do 

20 
(vinte) 

pontos 

Fotocópia de Certificado (s) de 

Capacitação. 

Experiência 
Profissional no Serviço 

Público Municipal, 

estando relacionado 

diretamente com o cargo 

a que concorre. 

10 (dez) 

pontos 

para 

cada 12 

(doze) 

meses 

40 
(quare 

nta) 

pontos 

Fotocópia de Declaração expedida 

pelo local onde trabalhou, 

atestando o exercício da função 

pleiteada, devidamente assinada 

por representante da Instituiçãoem 

papel timbrado, ou do Contrato de 
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trabalha

dos 

trabalho ou da carteira detrabalho. 

Experiência 
Profissional* na iniciativa 

privada estando 

relacionado diretamente 

com o cargo a que 

concorre. 

10 (dez) 

pontos 

para 

cada 12 

(doze) 

meses 

trabalha

dos 

20 
(vinte) 

pontos 

Fotocópia de Declaração expedida 

pelo local onde trabalhou, 

atestando o exercício da função 

pleiteada, devidamente assinada 

por representante da Instituiçãoem 

papel timbrado, ou do Contrato de 

trabalho ou da carteira detrabalho. 

 

 
5.1.1. A experiência profissional dos autônomos deverá ser comprovada 

mediante apresentação de cópias do Registro de Inscrição do Município onde 

atua,acompanhada dos respectivos comprovantes de pagamento do ISS ou da 

certidão de quitação; 

5.1.2. A documentação referente à Prova de Títulos deverá ser entregue na 

Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Castro Alves, nº: 29, Centro, 

cidade de Dores de Guanhães/MG, no Departamento de Recursos Humanos, 

no ato da inscrição. 
 

5.2. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

5.3. Não serão pontuados como títulos declarações que apenas 

informem que o candidato está regularmente matriculado em curso de pós-

graduação, mesmo que nessa declaração conste a previsão de término do 

mesmo. A declaração de conclusão de curso somente será considerada válida 

se informar EXPRESSAMENTE que o referido curso foi integralmente 

concluído; 

5.4. Os candidatos detentores de diplomas de Mestrado ou Doutorado 

realizados em universidades estrangeiras só terão seus cursos considerados 

para os fins deste Edital se seus diplomas tiverem sido revalidados, conforme 

as regras estabelecidas pelo MEC. 

5.5. O candidato poderá apresentar tantos títulos quanto desejar. No entanto, 
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os pontos que excederem o valor máximo estabelecido para cada espécie de 

título avaliado, bem como o valor máximo da avaliação dos títulos, serão 

desconsiderados, sendo somente avaliados os títulos que tenham correlação 

direta com a área pretendida pelo candidato. 

5.6. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência 

para efeito de classificação,sucessivamente: 

• ao candidato que tiver a maior idade; 

• maior tempo de experiência no cargo o qual concorre, 

devidamente comprovado. 

 
6. DOS RECURSOS 

6.1 Caberá recurso, em única e última instância, à Comissão Municipal 

conforme cronograma ANEXO II, contra quaisquer questões referente a prova 

de títulos desde que devidamente fundamentado. 

6.2  Não será aceito recurso interposto por fax, e-mail ou por qualquer outro meio que 

não o especificado neste Edital. 

6.3 O recurso deverá conter todos os dados que informe a identificação do reclamante, 

seu endereço completo, seu número de inscrição. 

6.4 Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 

e/ou de gabarito oficial definitivo. 

6.5 Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos 

próprios ou não fundamentados, ou ainda aqueles a que se der entrada fora do prazo 

preestabelecido neste Edital. 

6.6 Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal, no Departamento 

de Recursos Humanos, no horário de 08h às 10h30min e de 13h30min às 16h00min 

de acordo com o cronograma deste edital e encaminhados à Comissão Municipal. 

6.7 O recurso será apreciado pela comissão de processo seletivo. 
 
 

7. DO RESULTADO 
 
 

7.1. Após o resultado final será feito a homologação do processo pela autoridade 
competente. 
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7.2. A divulgação do resultado final do processo referente a prova de títulos será no dia 

09/12/2022, no quadro de avisos da Prefeitura e no endereço eletrônico 

http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br. 

8. DA CONVOCAÇÃO 
8.1. A convocação dar-se-á por ato publicado no Quadro de Avisos e Publicações da 

Prefeitura Municipal. 

8.2. O candidato poderá ser convocado também através de telefone ou outro meio de 

comunicação, desde que mantenha seus dados atualizados. 

8.3. A falta de manifestação para assinatura do contrato no prazo estabelecido no ato 

convocatório implicará em desistência tácita. 

8.4. O convocado comparecerá em dia, horário e local fixado no ato da convocação, 

portando a documentação exigida, sob pena de deserção e preclusão do direito. 

8.5. O convocado será encaminhado para o Exame Médico Admissional. 
 
8.6. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de 

proporcionalidade, que considerem a relação entre o número total de vagas e o 

número de vagas reservadas a candidatos negros, conforme determina a Lei 

Municipal nº 054/2021. 

8.7. Caso não haja a nomeação e posse conjunta de todos os aprovados, a ordem de 
convocação dos candidatos negros (pretos e pardos), respeitando-se a ordem de 
classificação nas vagas reservadas, será da seguinte forma: a primeira vaga a ser 
destinada à pessoa negra (pretos e pardos) será sempre a 3ª, depois a 8ª e, assim, 
sucessivamente. 

 
 

9. DO CADASTRO RESERVA 
 

 
9.1. Será mantida lista dos classificados por ordem decrescente de pontuação, 

para compor o cadastro de reserva dos candidatos aprovados, que poderá ser utilizada, 

posteriormente, em caso de afastamento dos inicialmente recrutados ou de novas 

necessidades administrativas, durante a validade do processo seletivo simplificado. 

9.2. Para a convocação do recrutamento sempre será considerada a lista dos 

classificados e constantes no cadastro de reserva, em sua ordem decrescente de 

pontuação, durante a validade do processo seletivo simplificado. 

10.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
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10.1. A contratação, originada deste processo seletivo simplificado, será de 
caráter administrativo, não gerando vínculo empregatício. 

10.2. Aplicar-se-á ao contrato, no que couber, as disposições do Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais e do Plano de Cargos e Salários do Município de Dores 

de Guanhães/MG, na forma estabelecida nas Leis Municipais  nº05/2019 e 272/2014 e 

alterações posteriores, respectivamente. 

10.3. A Comissão Municipal designada terá a responsabilidade de acompanhar 

a realização do Processo Seletivo Simplificado. 

10.4. O prazo de validade da presente seleção é de 01 (ano), contados da data 

da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período a critério 

da administração, mediante decreto municipal. 

10.5. A classificação na seleção simplificada não assegura direito à contratação, 

mas esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 

candidatos, número de vagas e seu prazo de validade. 

10.6. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes 

instruções e na aceitação tácita das condições do processo seletivo simplificado, tais 

como se encontram estabelecidas neste Edital. 

10.7. Será de responsabilidade do candidato manter junto ao Setor de Pessoal 

da Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães, durante o prazo de validade do processo 

seletivo simplificado, seus dados atualizados, visando eventuais convocações, não lhe 

cabendo qualquer reclamação caso não seja possível a sua convocação, por falta da 

citada atualização. 

10.8. Toda informação referente à realização do processo seletivo simplificado 

será fornecida pela Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães/MG, através da 

Comissão Municipal de Processo Seletivo, desde que solicitada por escrito, mediante 

protocolo no departamento de Recursos Humanos. 

10.9. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão de 

Processo Seletivo, conforme Portaria nº.062/2022. 

10.10. É obrigação do candidato acompanhar todos os atos referentes ao 

andamento do presente Processo Seletivo Simplificado. 

11. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final do 
processo seletivo. 
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12. O candidato selecionado, quando convocado para contratação, deverá 

apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos original e fotocópia, sendo a 

fotocópia conferida e autenticada por servidor público municipal: 

a) Comprovante de escolaridade, diploma ou certificado de conclusão decurso; 
 

b) Carteira de registro no respectivoconselho; 
 

c) Carteira deIdentidade; 

d) Carteira detrabalho; 
 

e) Cartão de PIS ou PASEP; 
 

f) CPF; 
 

g) Título deeleitor; 
 

h) Certidão de quitação eleitoral ou comprovante da últimavotação; 
 

i) Certificado militar, (se do sexo masculino menor de 45anos); 
 

j) Certidão de casamento ounascimento; 
 

k) Certidão dos filhos menores de 14anos; 
 

l) Caderneta de vacinação (filhos de 0 a 07anos); 
 

m) Comprovante de frequência escolar (filhos de 07 a 14anos); 
 

n) CPF de dependentes até 21anos; 
 

o) Xerox de comprovante de conta bancária corrente/e ou salário BancoBradesco; 
 

p) Laudo/atestado médico favorável, fornecido pelo Serviço de Medicina Municipal de 

Dores de Guanhães, comprovando boas condições de saúde física emental; 

q) 01 foto 3 x4; 
 

r) Declaração debens; 
 

s) Declaração de acúmulo defunção; 
 

t) Declaração de dependentes, se tiver, para imposto derenda; 
 

u) Comprovar idade mínima de 18 anos, à data dacontratação; 
 

v) Comprovante deresidência; 
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x) Documentação referente à comprovação dos cursos exigidos para a função 

escolhida, se assim for necessário; 

z) CNH compatível com a categoria e dentro da vigência se a função assim exigir. 
 

12.1 Os documentos necessários poderão ser autenticados por servidor público 

municipal, mediante apresentação dooriginal. 

 

13. A contratação originária do presente processo seletivo poderá ter vigência de 01 

(um) ano, a contar da data da assinatura do contrato, o qual poderá ser 

prorrogado a critério da administração, nos termos da Lei Complementar 

Municipal nº. 005/2019 e alterações posteriores. 

13.1. A extinção do contrato, a pedido do contratado, deverá ser comunicada com 

antecedência mínima de 30 (trinta)dias. 

13.2. O contrato firmado, poderá ser rescindindo antes do término previsto, em razão 

de situação necessária ao interesse público que não justifique a continuidade do 

mesmo, além das situações constantes da Lei Complementar Municipal nº.05/2.019. 

13.3. Todas as informações referentes ao processo seletivo simplificado serão afixadas 

no quadro de publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de Dores de 

Guanhães/MG. 

Dores de Guanhães/MG. 
 
 
Welerson Ultimo de 

Souza Prefeito 
Municipal 

 
 
 
 

Comissão Processo Seletivo 

Presidente    

Membro   

 Membro  
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ANEXO I 
QUADRO DE CARGOS (PROVA DE TÍTULOS) 

 
 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE 

/PRÉ-REQUISITOS 

VENCIMENTO 
MENSAL 

Nº TOTAL 
DE 

VAGAS 

RESERVA 
COTA 

NEGRO – 
20% 

RESERVA A 
PESSOAS 

NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

PROFESSOR 
DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

Formação em nível 
superior, curso de 
licenciatura de 
graduação plena em 
Pedagogia ou 
Normal Superior. 

R$2.307,36 07+CR 02 02 24 h/sem 
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ANEXO II 

 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL/PROCEDIMENTO 

 
18/11/2022 

A partir de 

16:30horas 

Publicação do edital de 

abertura do processo 

seletivo simplificado 

Quadro de avisos da Prefeitura 

/endereço 

eletrônicohttp://www.doresdeguanhaes.
mg.gov.br 

23/11/2022 

a 

25/11/2022 

 

29/11/2022 

e 

30/11/2022 

 

 

 

08:00 às 10:30 

e 13:30 às 

16:00 horas 

 
Período para inscrição 

Departamento de Recursos Humanos 

da Prefeitura 

 
01/12/2022 

A partir de 

16:30horas 

Divulgação dos 

candidatos inscritos 

Quadro de avisos da 

Prefeitura/endereçoeletrônico 

http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br 
 

02/12/2022 
08:000 às 

10:30 e 13:30 

às 16:00 horas 

 
Prazo para interposição 

de Recursos 

 
Departamento Recursos Humanos da 

Prefeitura 

 
05/12/2022 

A partir das 

16:00horas 

Divulgação da resposta 

ao recurso 

Quadro de avisos da Prefeitura 

/endereço 

eletrônicohttp://www.doresdeguanhaes.

mg.gov.br 
 
 

06/12/2022 

 
 
A partir das 

16:00horas 

Divulgação da 

classificação parcial 

prova de títulos 

 
Quadro de avisos da Prefeitura 

/endereço 

eletrônicohttp://www.doresdeguanhaes.

mg.gov.br 

http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
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07/12/2022 

De 08:00 às 

10:30   e13:30 

às 16:00 

Prazo para interposição 

de Recursos quanto a 

classificação Parcial 
(Prova de Títulos) 

 
Departamento Recursos Humanos da 

Prefeitura 

 
08/12/2022 

A partir das 

16:00horas 

Divulgação da resposta 

ao recurso referente a 

prova de títulos 

Quadro de avisos da Prefeitura 

/endereço 

eletrônicohttp://www.doresdeguanhaes.

mg.gov.br 

 
09/12/2022 A partir das 

16:00horas 

Divulgação final 

referente a prova de 

Títulos 

Quadro de avisos da Prefeitura 
/endereço 
eletrônicohttp://www.doresdeguanhaes.
mg.gov.br 

 
 
 
12/12/2022 

Após 

encerradas 

todas as 

etapas 

processuais 

 
Homologação do 

resultado final 

 

 
 
 
Quadro de avisos da Prefeitura 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
http://www.doresdeguanhaes.mg.gov.br/
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MODELO ANEXO III 

 
Títulos Avaliados Valor 

Unitário 
Máximo 

de pontos 
Comprovação 

Doutorado na área de 

atuação do cargo 

pretendido pelo 
candidato. 

05 (cinco) 

pontos 

05 (cinco) 

pontos 

Fotocópia autenticada do Diploma 

de grau de doutor ou certidão de 

conclusão +histórico 
escolar autenticado. 

Mestrado na área de 

atuação do cargo 

pretendido pelo 
candidato. 

05 (cinco) 

pontos 

05 (cinco) 

pontos 

Fotocópia autenticada do Diploma 

de grau de doutor ou certidão de 

conclusão +histórico 
escolar autenticado. 

Pós-Graduação na 

área pública estando 

Diretamente relacionada 

ao cargopretendido, 

com carga horária de 360 

horas. 

10 (dez) 

pontos 

10 (dez) 

pontos 

Fotocópia autenticada de 

Diploma(s) ou Histórico Escolar ou 

certificados de curso de pós- 

graduação em nível de 

especialização lato sensu, com 

carga horária mínima de 360 

(trezentas e sessenta) horas, 

expedido por instituição 

oficialmente reconhecida peloMEC 

ou Conselho Estadual ouFederal 

de Educação com registro no CRM. 

Curso de capacitação 
na área específica do 

cargo pretendido, com 

carga horária mínima de 

60 (sessenta) horas. 

10(dez) 

pontos 

por 

certifica

do 

20 
(vinte) 

pontos 

Fotocópia de Certificado (s) de 

Capacitação. 
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Experiência 
Profissional no Serviço 

Público Municipal, 

estando relacionado 

diretamente com o cargo 

a que concorre. 

10 (dez) 

pontos 

para 

cada 12 

(doze) 

meses 

trabalha

dos 

40 
(quare 

nta) 

pontos 

Fotocópia de Declaração expedida 

pelo local onde trabalhou, 

atestando o exercício da função 

pleiteada, devidamente assinada 

por representante da Instituiçãoem 

papel timbrado, ou do Contrato de 

trabalho ou da carteira detrabalho. 

Experiência 
Profissional* na iniciativa 

privada estando 

relacionado diretamente 

com o cargo a que 

concorre. 

10 (dez) 

pontos 

para 

cada 12 

(doze) 

meses 

trabalha

dos 

20 
(vinte) 

pontos 

Fotocópia de Declaração expedida 

pelo local onde trabalhou, 

atestando o exercício da função 

pleiteada, devidamente assinada 

por representante da Instituiçãoem 

papel timbrado, ou do Contrato de 

trabalho ou da carteira detrabalho. 
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ANEXO IV 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 
PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

  Trabalhar com crianças, jovens e adultos, assuntos 

voltados para o cotidiano ao qual estãoinseridos; 

  Utilizar o tempo de estudo destinado ao cargo para 

contínua formação e aperfeiçoamento da atuação docente. 

  Valer-se de todas situações para tentar articular a sua 

matéria de forma um pouco mais aberta e quase lúdica. 

 Zelar pela aprendizagem doseducandos; 

  Elaborar, executar e avaliar o atendimento aos alunos com 

necessidades educacionaisespecíficas; 

  Identificar as habilidades e necessidades educacionais dos 

alunos; 

  Definir e organizar as estratégias, serviços e recursos 

pedagógicos ao trabalhodocente 

  Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, 

considerando as necessidades educacionais especificas dos 

alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino comum; 

  Estabelecer a articulação com outros professores e 

demais profissionais da escola, visando à 

disponibilização dos serviços e recursos e o 

desenvolvimento de atividades para a participação e 

aprendizagem dos alunos, bem como 
 as parcerias com áreas intersetoriais. 
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ANEXO V 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 12/.2022 Nº: 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome Completo: 

RG: CPF: 
Endereço: 
Função: 

Telefone Celular: 
 

RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 54/2021 

( ) SIM, pretendo concorrer pelo sistema de reserva de vagas para negros. 

( ) NÃO pretendo concorrer pelo sistema de reserva de vagas para negros. 
 

 RESERVA DE VAGAS DESTINADA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 05/2019 

( ) SIM, pretendo concorrer pelo sistema de reserva de vagas para negros. 

( ) NÃO pretendo concorrer pelo sistema de reserva de vagas para negros. 
O candidato que firma a presente inscrição declara que conhece, integralmente, os preceitos 

estabelecidos pelo Edital n.º 12/2.022. Declara que aceita as condições vigentes, bem como 

as que vierem a ser estabelecidas pelo Município de Dores de Guanhães/MG, para 

contratação e prestação dos serviços, ainda que aceita todos os Termos dos atos normativos 

do referido Edital, vigentes ou que vierem a ser editados, e se compromete a observá-los 

fielmente, sob pena de cancelamento do respectivo contrato, independentemente de aviso, 

interpelação ou notificação prévia da parte do Município de Dores de Guanhães. 

DORES DE GUANHÃES /MG,             de         de____     . 

_____________________________________________ 
ASSINATURA CANDIDATO/PROCURADOR 

 

_________________________________________ 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 
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ANEXO VI 

FORMULÁRIO DE AUTO DECLARAÇÃO 

Nome:  
 
 

Inscrição:  
 
 

Declaro ser negro(a) de cor preta ou parda e assumo a opção de concorrer às 

vagas por meio do Sistema de Cotas para negros(as),conforme quesito cor ou 

raça,utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística(IBGE). 

 
As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira 

responsabilidade, estando ciente que poderei responder criminalmente no caso 

de falsidade. 

 
Dores de Guanhães,_______de    de 2022. 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO VII 

FORMULÁRIO DE AUTO DECLARAÇÃO 

Nome:  
 
 

Inscrição:  
 
 

Declaro ser portador de necessidades especiais  e assumo a opção de concorrer às 

vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência, conforme Constituição 

Federal de 1988, artigo 37, VIII, a Lei Estadual n.º 11.867/1995, a Lei Complementar 

Municipal n.º 05/2019, o Decreto 42.257/2002, Decreto 3.298/1999, Decreto n.º 

9.508/2018 e a Lei 13.146/2015.   

 
As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira 

responsabilidade, estando ciente que poderei responder criminalmente no caso 

de falsidade. 

 
Dores de Guanhães,_______de de 2022. 

 
 
 
 

_______________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO V III 

PROCESSO SELETIVO 12/2022- FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE  TÍTULOS –  
NÍVEL SUPERIOR 

 
Nome do Candidato:    Nº de Inscrição:                       

Cargo/ Função para o qual se Inscreveu:      ________________               

Número do RG   Órgão de emissão e UF      

Telefone para contato                          

Endereço               DATA NASC._______________  

 
--------------------------------------------------------------- 

COMISSÃO PROCESSO SELETIVO 

Títulos Avaliados Valor 

Unitário 

Máximo 

de pontos 

SIM NÃO TOTAL DE 
PONTOS 

Doutorado na áreade 

atuação do cargo pretendido

 pelo candidato. 

05 (cinco) 

pontos 

05 (cinco) 

pontos 
(   ) (   )  

Mestrado na áreade 
atuação do cargo pretendido pelo 
candidato. 

05 (cinco) 

pontos 

05 (cinco) 

pontos 
(   ) (   )  

Pós-Graduação na 

área pública estando 

Diretamente relacionada ao 

cargopretendido, 

com carga horária de 360 

horas. 

10 (dez) 

pontos 

10 (dez) 

pontos 
(   ) (   )  

Curso de capacitação na 

área específica do cargo 

pretendido, com carga horária 

mínima de 

60 (sessenta) horas. 

10(dez) pontos 

por certificado 

20 

(vinte) 

pontos 

(   ) (   )  

Experiência Profissional no 

Serviço Público Municipal, 

estando relacionado 

diretamente com o cargo a 

que concorre. 

10 (dez) 

pontos para 

cada 12 

(doze) meses 

trabalhados 

40 
(quarenta) 
pontos 

(   ) (   )  

Experiência Profissional* na 

iniciativa privada estando 

relacionado diretamente com 

o cargo a que concorre. 

10 (dez) 

pontos para 

cada 12 

(doze) meses 

trabalhados 

20 
(vinte) 
pontos 

(   ) (   )  

Total de pontos _____pts 
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