
EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 002/2011

PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  DE  PROVA 
OBJETIVA E  PRÁTICA PARA PREENCHIMENTO  DE 
VAGAS  E  FORMAÇÃO  DE  CADASTRO  RESERVA, 
PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES  DA 
ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  DA PREFEITURA DE 
ITAMOGI.

A Prefeitura Municipal de Itamogi,  nos termos das Leis Municipais nº 814/2005, 865/2008, 758/2001, 
759/2001 e Lei  Complementar  006/2005  ,  torna  público  a  abertura  para  inscrição no período a  ser 
indicado,  ao  Processo  Seletivo  Simplificado  de  Prova  Objetiva  e  Prática  para  ingresso,  em caráter 
temporário, da função pública para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva, conforme 
anexo I.

O processo seletivo será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais retificações, caso existam, 
sendo realizado sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itamogi, Assessorado pela Empresa 
ARN e acompanhado pela comissão nomeada pela Portaria nº 019/2011, assinada pelo Senhor Prefeito 
Municipal.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 Este Processo Seletivo é destinado para provimento de vagas ou que vierem vagar no período de 
sua vigência  e da formação de cadastro reserva. O número de vagas, escolaridade, salário, taxa de 
inscrição, jornada de trabalho e atribuições, são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante deste 
Edital.
1.2 O candidato, ao ingressar na função pública do referido processo, assinará o contrato de trabalho 
que terá duração de 24 (vinte e quatro) meses podendo ser exonerado a qualquer momento durante este 
período ou enquanto durar os programas para os quais foram selecionados,  ou ainda,  podendo ser 
prorrogado  pelo  período  deste  processo  seletivo,  de  acordo  com  o  desempenho  do  candidato  na 
execução de suas funções, ou de acordo com as necessidades da administração.
1.3  Os  candidatos  aprovados,  classificados  e  contratados  estarão  sujeitos  ao  disposto  nas Leis 
Municipais nº 814/2005, 865/2008, 758/2001, 759/2001 e Lei Complementar 006/2005, no que couberem 
no Estatuto do Funcionário Público Municipal e demais disposições legais aplicáveis.
1.4 Este processo de seleção destina-se ao recrutamento de profissionais para atender as necessidades 
da administração municipal.
1.5 Para ingressar na função pública, o candidato deverá prover dos seguintes requisitos:

a) Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a),  ou estrangeiro (a) nos termos da Emenda 
Constitucional, nº 19/98;
b) Não registrar antecedentes criminais;
c) Ter, no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos, na data da contratação;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Estar  no gozo dos direitos políticos e,  se do sexo masculino,  estar quite com o Serviço 
Militar; 
f) Possuir escolaridade, habilitação legal e preencher os requisitos correspondentes aos níveis 
exigidos para a função;
g) Não ter sido exonerado ou demitido a bem do serviço público Federal, Estadual ou Municipal;
h) No caso  de candidatos  aposentados  deverão  apresentar  o  documento comprobatório  de 
aposentadoria e CTPS devidamente anotada;
i) Apresentar exame médico admissional realizado por médico do Departamento de Saúde, 
com o  objetivo  de avaliar  as  condições  de  saúde  do  candidato  e  detectar  eventuais  alterações 
orgânicas, incompatíveis com as atividades a serem exercidas;

1.6 O prazo de validade do presente processo seletivo será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da 
data  de  homologação  do  mesmo,  podendo,  ainda,  ser  prorrogado  por  igual  período,  se  houver 
candidatos aprovados e ainda não contratados, segundo a conveniência da Administração.
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1.7 Será excluído do processo seletivo o candidato que: 
1.7.1 Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova objetiva; 
1.7.2 Apresentar-se em outro local que não seja o previsto no Edital para a realização da prova; 
1.7.3 Não comparecer à prova objetiva ou prática, seja qual for o motivo alegado; 
1.7.4 Não apresentar documento que o identifique nos termos deste edital; 
1.7.5 Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
1.7.6 Ausentar-se da sala de prova levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 

materiais não permitidos, e não autorizados; 
1.7.7 Ausentar-se da sala de prova, antes de decorrido o prazo determinado pelo fiscal de sala; 
1.7.8  For  surpreendido,  durante  a  realização  da  prova,  comunicando  com outras  pessoas  ou 

utilizando-se de quaisquer meios de consulta; 
1.7.9  Estiver  portando ou fazendo uso de qualquer  meio  eletrônico de comunicação,  inclusive 

celulares, agendas eletrônicas, relógios digitais, laptop, ou outros equipamentos similares; 
1.7.10 Estiver portando armas; 
1.7.11 Lançar mão de meios ilícitos para execução das provas; 
1.7.12 Não devolver integralmente o material solicitado; 
1.7.13 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

2. DAS INSCRIÇÕES: 
2.1 Não será permitida a inscrição por procuração.
2.2 Não serão aceitas inscrições via  postal,  fac-símile ou Internet,  nem tampouco as condicionais  e 
extemporâneas.
2.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, bem como das condições previstas em Lei, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento.
2.4 O candidato é totalmente responsável pelas informações contidas na ficha de inscrição e a inexatidão 
das afirmativas ou irregularidades na documentação apresentada, ainda que verificadas posteriormente, 
acarretarão  na  nulidade  da  inscrição  com  todas  as  suas  decorrências,  ficando  o  candidato 
desclassificado, de forma irrecorrível, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou 
criminal.
2.5 O candidato aprovado poderá ser desclassificado se no ato da contratação não atender os quesitos 
constantes no item 1.5 deste edital.
2.6 Não será reservada vaga para deficiente, pois não atende ao § 1º art. 37 do Decreto Nº 3.298, de 
20/12/1999.
2.7 Se houver deficientes inscritos:
2.7.1 O atendimento à condição especial ficará sujeita à análise da viabilidade e razoabilidade do pedido, 
pela comissão organizadora e examinadora do processo seletivo e, uma vez deferidas as inscrições, fica 
vedada qualquer inclusão ou exclusão de dados na ficha de inscrição. 
2.7.2 O candidato portador de deficiência(s) participará do Processo Seletivo em igualdade de condições 
com  os  demais  candidatos,  no  que  se  refere  o  conteúdo,  avaliação,  critérios  de  aprovação,  data, 
duração,  horário,  local  de  aplicação,  julgamento  da  prova,  nota  mínima  exigida  e  demais  critérios 
estabelecidos neste Edital. 
2.7.3 O candidato deficiente inscrito aprovado, através deste edital e na forma do Decreto 3.298, de 
20/12/1999,  além  das  exigências  pertinentes  aos  demais  candidatos,  sujeitar-se-á,  por  ocasião  do 
ingresso, a exame médico específico para comprovação da deficiência declarada e avaliação entre a 
compatibilidade da(s) deficiência(s) de que é portador e as atividades a serem desempenhadas, sendo 
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desclassificado o candidato cuja(s) deficiência(s) for considerada incompatível  com as atribuições da 
função ou se constatada inexistência da deficiência declarada, sendo que, comprovada a existência de 
má fé, poderá haver prejuízos de ordem administrativa, civil e criminal. 
2.8 Será excluído do processo seletivo o candidato que não comparecer ao exame médico no local, data 
e horário previsto.

2.9 CRONOGRAMA

As datas aqui previstas estão sujeitas as eventuais alterações mediante divulgação prévia:
2.9.1 Período de Inscrição: De 16 de setembro a 23 de setembro de 2011, de 08 às 11 e de 13 

às 16 horas, na ACIASI (Associação Comercial,  Industrial e de Serviços de Itamogi) situada na Rua 
Afonso Pena, nº 117, Centro, Itamogi/MG.

2.9.2  Realização da Prova:  Prova Objetiva de Múltipla Escolha dia  02 de outubro, na Escola 
Municipal "Lucimar Medeiros Vieira", Rua Rodolfo José de Paula, nº 25, Centro, Itamogi/MG;com início 
às 09 horas e término às 12 horas. Os portões serão fechados às 08:50 horas.

2.9.3  Resultado da Prova Objetiva: Dia  05  de  outubro de 2011, com divulgação através de 
Edital a ser afixado no saguão da Prefeitura Municipal de Itamogi e site www.arnsaude.com.br.

2.9.4 Recursos: Dia 06 e 07 de outubro de 2011.
      2.9.5  Prova  Prática:  Data,  horário  e  local  a  ser  divulgado  no  saguão  da  Prefeitura  e  site 
www.arnsaude.com.br

2.9.6  Resultado Final:  Dia  11 de  outubro de 2011,  por  divulgação  através de Edital  a  ser 
afixado no saguão da Prefeitura Municipal de Itamogi e site www.arnsaude.com.br .
 
 3. DAS PROVAS: 
3.1  A Prova  Objetiva,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório,  conforme  descriminado  no  Anexo  III, 
constará de questões de: 
          3.1.1  Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais para os cargos: Professor de 
Artesanato e Monitor de Oficina de Manicure e Pedicure.
              3.1.2 Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos para os cargos de Professor 
de Música e Auxiliar de Apoio Previdenciário.
              3.1.3 Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos  e Prova Prática para o cargo 
de Professor de Violão e Guitarra.
       3.1.4  Conhecimentos  Específicos  para  os  cargos  de  Fonoaudiólogo,  Assistente  Social  e 
Coordenador do Programa Geração de Esportes. 
3.2  A duração da prova será de 3 (três) horas, não havendo prorrogação deste período, em hipótese 
alguma, mesmo que seja em virtude de necessidade de afastamento de candidato da sala de prova. 
3.3 Os candidatos deverão comparecer ao local das provas com, pelo menos, 30 (trinta) minutos de 
antecedência, quando os portões serão abertos. 
3.4 Após encerrado o horário para o ingresso do candidato no recinto de aplicação da prova, que será 
realizada a partir de 09:00 horas, serão fechados os portões (08:50 horas) e não será permitida a entrada 
de candidato em atraso para realização das mesmas, qualquer que seja o motivo alegado, bem como 
não  será  admitido  qualquer  recurso  pela  não  execução  da prova,  sob  qualquer  alegação  ou  prova 
documental, que vierem a ser apresentados. 
3.5 Somente serão admitidos na sala de provas os candidatos que estiverem munidos de originais 
de Cédula Oficial de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), não se 
admitindo cópia ainda que autenticada, e do comprovante de inscrição.  Os documentos deverão 
estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 
3.6 A prova será individual, não sendo permitida a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de 
livros, notas, impressos, máquinas de calcular ou telefones celulares.
3.7  Não  será  aceito  qualquer  tipo  de  questionamento  durante  a  realização  da  prova,  por  parte  do 
candidato, com relação a eventuais dúvidas constantes das questões. 
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3.8 O candidato não poderá se ausentar da sala das provas sem o devido acompanhamento de um dos 
fiscais. 
3.9 Ao término da prova, os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala de aplicação das 
provas em conjunto.
3.10  Não  serão  atendidas  solicitações  para  aplicação  de  provas  em  local,  dia  e  horário  fora  dos 
preestabelecidos neste edital.
3.11 Os candidatos, mesmo que já tenham concluído a prova, não poderão deixar a sala, antes de 60 
(sessenta minutos) do início das mesmas. 
3.12 Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 
3.13 O preenchimento da Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção da 
prova,  será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as 
instruções  específicas  contidas  na  capa  do  Caderno  de  Questões.  Em  hipótese  alguma  haverá 
substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
3.14 O candidato deverá assinalar as respostas das questões com caneta preta ou azul, na Folha de 
Respostas, devidamente identificada e assinando-a em campo específico. 
3.15 O candidato, ao terminar a prova, deverá entregá-la ao fiscal, juntamente com a folha de respostas. 
3.16  O  gabarito  da  prova  será  publicado  no  Painel  de  Informações  da  Prefeitura  e  site 
www.arnsaude.com.br, no dia 03 de outubro de 2011.
3.17 A Prova Prática, para o cargo de Professor de Violão e Guitarra, terá caráter eliminatório e será 
somada com a nota da prova objetiva.

4. DO JULGAMENTO:

4.1 Para os cargos: Professor de Artesanato, Monitor de Oficina de Manicure e Pedicure, Professor de 
Música, Professor de Violão e Guitarra e Auxiliar de Apoio Previdenciário, a prova objetiva será avaliada 
na escala de 0 (zero) a 30 (trinta),  e terá caráter eliminatório e classificatório. Será composta de 30 
(trinta) questões com valor de 01 (um) ponto cada, sendo 10  (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 
(dez) de Matemática e 10 (dez) de Conhecimentos Gerais ou Conhecimentos Específicos, conforme o 
item 3.1. Para os cargos de Fonoaudiólogo, Assistente Social e Coordenador do Programa Geração de 
Esportes, a Prova Objetiva constará de 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, avaliada na 
escala de 0 (zero) a 20 (vinte), com valor de 01 (um) ponto cada,  conforme descriminado no Anexo III.  A 
Prova Prática terá caráter eliminatório e será avaliada em “Candidato Apto” ou “Candidato Não Apto”.
4.1.1 Será desclassificado e, portanto eliminado, o candidato que tirar nota inferior a 50 % (cinquenta %).
4.1.2 As provas práticas serão avaliadas conforme anexo III deste edital.
4.1.3 Para realizar a prova prática serão convocadas 02 (duas) vezes o número de vagas do Anexo I 
para as funções transcritas no anexo III.
4.2. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva de Múltipla escolha e 
Prova Prática.
4.3.  Apurado  o  total  de  pontos,  na  hipótese  de  empate,  será  dada  preferência  para  efeito  de 
classificação, sucessivamente, ao candidato que:
4.3.1 possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o parágrafo único do art. 27 da Lei 
Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 – o Estatuto do Idoso;
4.3.2 possuir maior pontuação na prova de Conhecimentos Gerais ou Conhecimentos Específicos
4.3.3 tiver mais idade.
4.4 O não comparecimento do candidato em 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do primeiro dia 
útil após a publicação da convocação acarretará na desclassificação do mesmo. 

5. DOS RECURSOS:
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5.1 No prazo máximo de 02 (dois) dia úteis, contado a partir da publicação dos resultados, os candidatos 
poderão interpor recurso contra a respectiva classificação, desde que fundamentados em erro material 
ou  omissões  objetivamente  constatáveis,  sendo  vedado,  em  qualquer  caso,  o  questionamento  de 
critérios de julgamento do examinador ou nota por ele atribuída.
5.2 O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido à Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo,  e  deverá  ser  protocolado  pelo  candidato  na área  de  Protocolo  da  Prefeitura  Municipal  de 
Itamogi.
5.3 Os recursos serão julgados pela Comissão Organizadora.
5.4 O recurso apresentado fora do prazo será indeferido. 
5.5 Os recursos devem ser cabalmente motivados, sob pena de não serem reconhecidos, como não o 
serão, igualmente, se apenas versarem sobre juízos de valor emitidos pelos examinadores e as notas 
atribuídas. 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:
6.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das 
condições  do Processo  Seletivo,  tais  como se  acham estabelecidas  no  Edital  e  nas  normas legais 
pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
6.2 Motivará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, 
a burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste edital, bem como o tratamento 
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida.
6.3  A inexatidão  das  informações  e/ou  irregularidades  nos  documentos,  mesmo  que  verificadas  a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
6.4 Caberá ao Prefeito a homologação do resultado deste Processo Seletivo. 
6.5 O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data 
de  homologação  de  seus  resultados,  prorrogável  por  mais  24  (vinte  e  quatro)  meses,  a  critério  da 
administração. 
6.6  O  candidato  deverá  manter  atualizado  seu  endereço,  desde  a  inscrição  até  a  publicação  da 
classificação  definitiva  e,  se  aprovado,  durante  todo  o  prazo  de  validade  deste  processo,  junto  ao 
Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura de Itamogi,  não lhe cabendo qualquer 
reclamação caso não seja possível à Prefeitura informá-lo da contratação, por falta da citada atualização. 
6.7 A Prefeitura não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

a)endereço não atualizado 
b)endereço de difícil acesso 
c)correspondência devolvida 
d)correspondência recebida por terceiros 

6.8 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data da avaliação, cabendo aos 
candidatos a responsabilidade de acompanhar os Editais, comunicados e demais publicações referentes 
a este processo seletivo. 
6.9 O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de quaisquer das condições estabelecidas 
neste Edital, implicará sua eliminação do processo. 
6.10 Os candidatos habilitados classificados serão contratados para as funções vagas, observando-se 
rigorosamente a ordem de classificação definitiva, segundo a conveniência da Administração.
6.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do processo. 
6.12 Após ser  considerado apto nos exames de capacidade física  e mental  (exame admissional),  o 
candidato será admitido e contratado sob o regime jurídico estatutário, conforme ao item 1.2 deste edital.

Rua Olímpia E. M. Barreto, nº 20 – Bairro Lago Azul – Fone: (35) 3534-1104 – Fax: (35) 3534-1549
CEP 37955.000 – Itamogi – MG / e-mail: prefeitura@prefeituraitamogi.com.br



EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 002/2011

6.13 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação, valendo, para 
esse fim, a homologação do processo seletivo divulgado pela Prefeitura Municipal de Itamogi.
6.14 Os candidatos com cadastro de reserva só assumirão o função, assim que surgir a vaga ou de 
acordo com a necessidade da administração.
6.15 Os candidatos que atenderem à convocação para admissão e recusarem-se ao preenchimento da 
vaga serão excluídos do cadastro, sendo o fato formalizado através de Termo de Desistência.
6.16 A divulgação será realizada através de uma minuta deste edital,  dar-se-á através dos meios de 
comunicação disponíveis e de uso comum no Município, e ou através de avisos afixados no painel da 
Prefeitura e no sítio www.arnsaude.com.br
6.17 À Prefeitura de Itamogi é facultada a anulação total ou parcial do presente processo seletivo, antes 
de sua homologação, se constatada irregularidade substancial insanável. 

Itamogi, 15 de setembro de 2011.

Janoário Arantes
Prefeito
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Anexo I

Função Vagas Escolaridade Salário C. H. 
semanal

Taxa de Inscrição

Coordenador do 
Programa Minas 
Olímpica

1 Superior
Educação Física

R$ 978,26 14 hrs *R$ 50,00

Fonoaudiólogo 1
Superior 
Fonoaudiologia R$ 885,66 20 hrs *R$ 50,00

Assistente Social 1 Superior
Serviço Social

R$ 1.626,78 40 hrs
*R$ 50,00

Professor de Música
 

1 Ensino  Médio + Curso  de 
qualificação  e/ou  aperfeiçoamento 
na área. R$ 1.162,67 40 hrs *R$30,00

Professor de Violão 
e Guitarra

1 Ensino  Médio + Curso  de 
qualificação  e/ou  aperfeiçoamento 
nos  instrumentos  de  violão  ou 
guitarra.

R$545,00 08 hrs *R$30,00

Professor de 
Artesanato

2 Ensino Fundamental R$15,37 por 
aluno

40 hrs *R$20,00

Monitor de Ofic. 
Manicure e Pedicure

1 Ensino  Fundamental  +  Curso  de 
qualificação  e/ou  aperfeiçoamento 
na  área  de  beleza  (embelezamento 
de pés e mãos)

R$ 545,00 08 hrs *R$20,00

Auxiliar de Apoio 
Previdenciário

1 Ensino Fundamental
R$ 545,00 40 hrs *R$20,00

* Valor da taxa de inscrição pago através de DAITAM emitido pelo Setor de Tributação da Prefeitura
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ANEXO II

ATRIBUIÇÕES

Coordenador do Programa Geração de Esportes:

Organizar, o processo de distribuição das ações estruturantes dos núcleos (adequação do espaço físico, 
recursos  humanos,  materiais  esportivos,  reforço  alimentar,  uniformes  etc.),  a  fim  de  garantir  o 
atendimento;  Participar  da  Qualificação  Principal  para  Coordenadores  e  monitores  de  Núcleo  do 
Programa Minas Olímpica Geração Esporte;Planejar  e desenvolver,  juntamente com os monitores,  o 
Projeto Pedagógico do núcleo; Responsabilizar-se e zelar, juntamente com a equipe, pela segurança dos 
beneficiados durante as práticas esportivas e permanência nas instalações físicas; Acompanhar e avaliar 
o desempenho das atividades desenvolvidas pelos monitores, mantendo suas atuações padronizadas, 
harmônicas e coerentes com os princípios estabelecidos no Projeto; Realizar reunião semanal com a 
equipe de monitores, de acordo com a grade horária de funcionamento estabelecida, buscando alinhar o 
planejamento semanal e avaliar as atividades desenvolvidas durante a semana; Elaborar as atas das 
reuniões semanais, de acordo com o modelo disponível na página da SEEJ (www.esportes.mg.gov.br / 
Programa Minas Olímpica Geração Esporte / Execução);Orientar os monitores quanto à sua atuação no 
núcleo;Organizar  o  núcleo  em  todas  as  suas  exigências  administrativas  e  operacionais;  Inserir 
informações no Sistema Integrado de Gestão Esportiva – SIGE – de acordo com calendário; Conferir 
periodicamente o e-mail que disponibilizou para comunicação com a SEEJ; Acompanhar os educandos 
acidentados no núcleo, até a resolução total do problema ocorrido; Resolver eventuais conflitos surgidos 
no  núcleo;  Promover  atividades  que  resultem  em  interação  com  a  comunidade;  Reunir-se, 
periodicamente  e  sempre  que  necessário,  com os  pais  e  responsáveis  dos  educandos  inscritos  no 
Programa  e  com  a  comunidade;Buscar  apoio  de  recursos  humanos  para  fortalecer  as  ações  do 
Programa;  Encaminhamento  dos  educandos  para  serviços  especializados  quando  necessário  como 
fonoaudiólogo, psicólogos, e especialidades médicas. Buscar parcerias financeiras na comunidade, a fim 
de potencializar as ações do núcleo. 

Fonoaudiólogo

Atuar na área de pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiólogas na área da comunicação oral 
e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz, oferecendo, nas 
Unidades Municipais de Saúde público, atendimento e tratamento gratuito aos pacientes. Desenvolver 
trabalho de prevenção no que se refere a área da comunicação escrita e oral, voz e audição. Participar 
de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral, escrita, voz e audição. Realizar 
terapia  fonoaudiólogica  dos  problemas  de  comunicação  oral  e  escrita,  voz  e  audição.  Realizar 
aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala. Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras 
ciências.  Projetar,  dirigir  ou  efetuar  pesquisas  fonoaudiológicas  promovidas  por  entidades  públicas, 
privadas,  autárquicas  e  mistas.  Dirigir  serviços  de  fonoaudiologia  em  estabelecimentos  públicos, 
privados, autárquicos e mistos. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos da 
Fonoaudiologia.  Assessorar  órgãos e estabelecimentos públicos,  autárquicos,  privados ou mistos no 
campo  da  Fonoaudiologia.  Participar  da  equipe  de  Orientação  e  Planejamento  Escolar,  inserindo 
aspectos preventivos ligados á  assuntos fonoaudiológicos.  Dar parecer  fonoaudiológico,  na área de 
comunicação  oral  e  escrita,  voz  e  audição.  Realizar  outras  atividades  inerentes  à  sua  formação 
universitária pelo currículo.

Assistente Social 

Desenvolver atividades, reuniões e palestras com famílias e indivíduos no CRAS – Centro de Referência 
da Assistência Social; Encaminhar e acompanhar as famílias e indivíduos referenciados no CRAS; 
Trabalhar em equipe; Produzir relatórios, pareceres, laudos e documentos necessários ao serviço do 
CRAS;  Realizar  visitas  domiciliares,  busca  ativa  e  cadastramento  de  famílias  a  serem inseridas  no 
CRAS;  Desenvolver  a  acolhida,  entrevistas,  orientações,  atividades  sócio-educativas  de  convívio  e 
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reflexão que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e participação nas oficinas de convivência no 
CRAS.

Professor de Música

Ministrar aulas de música a alunos da Casa da Cultura do Município;Zelar pela boa conservação do local 
de trabalho e dos materiais fornecidos pela Administração Municipal. Executar tarefas correlatas, quando 
requeridas  pelo  superior  hierárquico  imediato  ou  servidor  responsável  pelo  setor.  Manter  a  boa 
conservação dos instrumentos musicais usados nas aulas.

Professor de Violão e Guitarra

Trabalhar a música (violão) no CRAS como forma de resgate da auto-estima a fim de modificar a conduta 
e haver a inclusão dos jovens e adultos na sociedade; Desenvolver atividades compreendendo teoria e 
prática musical em violão;  Desenvolver de forma descontraída grupos e oficinas de música; Organizar, 
coordenar e executar oficinas musicais através da prática da música em conjunto.

Professor de Artesanato

Ministrar aulas de diversas modalidades de artesanato à alunos cadastrados pela Casa da Família;
Zelar  pela  boa  conservação  do  local  de  trabalho  e  dos  materiais  fornecidos  pela  Administração 
Municipal. Executar tarefas correlatas, quando requeridas pelo superior hierárquico imediato ou servidor 
responsável pelo setor. Cuidar do bom uso e economia de material usado pelos alunos.

Monitor de Oficina de Manicure e Pedicure

Trabalhar no CRAS de forma a propiciar o envolvimento e comprometimento dos usuários no curso de 
Manicure e Pedicure a fim de que possa inseri-los no mercado de trabalho,  Desenvolver conhecimentos 
teórico-práticos necessários a execução dos procedimentos de embelezamento das mãos, dos pés e das 
unhas,Promover  o  debate  sobre  questões  de  higiene  e  doenças  transmissíveis  no  trabalho  de 
manicure/pedicure. 

Auxiliar de Apoio Previdenciário

Elaborar  e  planejar,  sob  coordenação  e  supervisão  do  chefe  imediato,  projetos  sociais;  atuar  em 
programas de natureza  pública  e  privada;  efetuar  visitas  domiciliares a  associações  comunitárias e 
outras instituições, procedendo a formas diversificadas de estudos de situações e problemas que devam 
ser  objetos  de ações assistenciais  da Administração  Municipal;  prestar  orientações  relacionadas ás 
áreas  de saúde,  trabalho,  integração  social,  planejamento  social,  serviço  social  de  luto,  programas 
habitacionais,  assistência  familiar,   ao  menor  e  ao  idoso,  promovendo  articulação  com  órgãos  e 
instituições públicas e privadas da comunidade para encaminhamento adequado às políticas e diretrizes 
de trabalho da Administração Municipal;  organizar,  sob  coordenação  do chefe,  grupos  terapêuticos, 
educativos e promocionais, em articulação com outros profissionais que atuem em áreas específicas de 
atendimento; realizar ações inventivas voltadas para o atendimento de situações e problemas sociais; 
elaborar cadastro de pessoas, instituições e entidades inscritas em programas sociais de assistência e 
encaminhamento; executar outras tarefas correlatas ao setor. 
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ANEXO III   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Professor de Artesanato e Monitor de Oficina de Manicure e Pedicure

LÍNGUA PORTUGUESA:  Gêneros  textuais.  Interpretação  de  texto.  Morfologia:  substantivo,  adjetivo, 
artigo,  verbo,  pronome,  numeral,  preposição,  conjunção,  interjeição,  advérbio,  Sintaxe:  sujeito  e 
predicado (classificação).Estrutura de frase e oração. Letras, fonemas, sílaba tônica. Dígrafo. Encontro 
consonantal. Encontros vocálicos. Concordância verbo-nominal. Regência verbo-nominal.

MATEMÁTICA:  Razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem;Conjunto dos: 
números inteiros, números naturais, números racionais, números irracionais e números reais;Função do 
1º  e  2º  grau;Equação  do  1º  e  do  2º  grau;Leitura  e  interpretação  de  tabelas  e  gráficos.  Juros 
simples;Teorema  de  Tales;Teorema  de  Pitágoras;Semelhança  de  triângulos;Ângulos;Radiciação  e 
potenciação;Situações-problema envolvendo raciocínio lógico.

CONHECIMENTOS GERAIS: sobre o município de Itamogi. 

Auxiliar de Apoio Previdenciário

LÍNGUA PORTUGUESA:  Gêneros  textuais.  Interpretação  de  texto.  Morfologia:  substantivo,  adjetivo, 
artigo,  verbo,  pronome,  numeral,  preposição,  conjunção,  interjeição,  advérbio,  Sintaxe:  sujeito  e 
predicado (classificação).Estrutura de frase e oração. Letras, fonemas, sílaba tônica. Dígrafo. Encontro 
consonantal. Encontros vocálicos. Concordância verbo-nominal. Regência verbo-nominal.

MATEMÁTICA:  Razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem;Conjunto dos: 
números inteiros, números naturais, números racionais, números irracionais e números reais;Função do 
1º  e  2º  grau;Equação  do  1º  e  do  2º  grau;Leitura  e  interpretação  de  tabelas  e  gráficos.  Juros 
simples;Teorema  de  Tales;Teorema  de  Pitágoras;Semelhança  de  triângulos;Ângulos;Radiciação  e 
potenciação;Situações-problema envolvendo raciocínio lógico.

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  Constituição  Federal  na  parte  que  trata  sobre  Previdência  e 
Seguridade  Social;Lei  nº  8.212/1.991;Lei  nº  8.213/1.991;  Decreto  nº  3.048/1.999;  Resoluções  e 
Instruções Normativas do INSS que disciplinam a Previdência e Seguridade Social.

Professor de Música

LÍNGUA PORTUGUESA:  Gêneros  textuais.  Interpretação  de  texto.  Morfologia:  substantivo,  adjetivo, 
locução  adjetiva,  artigo,  verbo,  locução  verbal,  numeral,  pronome,  preposição,  locução  prepositiva, 
conjunção,  interjeição,  advérbio.  Sintaxe:  sujeito,  predicado,  objeto  direto,  objeto  indireto,  adjunto 
adnominal,  complemento  nominal,  adjunto  adverbial,  aposto,  vocativo.  Estrutura  de  frase  e  oração. 
Letras,  fonemas,  sílaba  tônica.  Dígrafo,  encontros  consonantais,  encontros  vocálicos.  Concordância 
verbo-nominal.  Regência  verbo-nominal.  Recursos  estilísticos:  metáfora,  comparação,  hipérbole, 
eufemismo, personificação, ironia.

MATEMÁTICA:  Leitura  e  interpretação  de  gráficos  e  tabelas;  Estatística;  Razão  e 
proporção;Porcentagem;Regra  de  três  simples  e  composta;Juros  simples,  juros  composto  e 
montante;Função do 1º e função quadrática;Probabilidade, permutação, fatorial e combinação; Monômios 
e  polinômios;Função  exponencial  e  função  modular;  Inequações;Trigonometria;Geometria  espacial: 
Prisma, cilindro, pirâmide, cone e esfera;Situações-problema envolvendo raciocínio lógico;Equações e 
conjuntos;Área de superfícies circulares;Relações métricas no triângulo retângulo; Números complexos.

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: Notação  musical:  Pauta,  Figuras  de  notas  e  de  pausas,  sons 
musicais;Claves:  Sol,  Fá,  Dó;Correspondência  entre  as  claves  e  dó  central;Compassos  simples, 
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compostos e  mistos;Ponto de aumento;Formula  de compasso,  numerador,  denominador,  unidade de 
tempo e de compasso;Tom e Semitom;Graus da escala;Linhas suplementares;Divisão proporcional de 
valores;Sinais  de  alteração;Intervalos  simples,  compostos,  classificação;Escalas:  Maiores, 
menores(  natural,harmônica  e  melódica),  modos  gregos;Graus  tonais  e  modais;Campo 
harmônico;Acordes:  tríades,  tétrades,  tétrades  com  notas  acrescentados,  modo  fundamental  e 
inversões;tons  vizinhos  e  afastados;Notas  Comuns  e  diferenciais;Analise 
harmônica;Modulação;Uníssono  (  relação  entre  os  instrumentos  de  sopro);Abertura  a  3  e  4  vozes 
( instrumentos com a mesma tonalidade e em tonalidades diferentes);Transposição;Tessitura e afinação 
nos instrumentos de sopro;Ornamentos, quiálteras e sincope.

Professor de Violão e Guitarra

LÍNGUA PORTUGUESA:  Gêneros  textuais.  Interpretação  de  texto.  Morfologia:  substantivo,  adjetivo, 
locução  adjetiva,  artigo,  verbo,  locução  verbal,  numeral,  pronome,  preposição,  locução  prepositiva, 
conjunção,  interjeição,  advérbio.  Sintaxe:  sujeito,  predicado,  objeto  direto,  objeto  indireto,  adjunto 
adnominal,  complemento  nominal,  adjunto  adverbial,  aposto,  vocativo.  Estrutura  de  frase  e  oração. 
Letras,  fonemas,  sílaba  tônica.  Dígrafo,  encontros  consonantais,  encontros  vocálicos.  Concordância 
verbo-nominal.  Regência  verbo-nominal.  Recursos  estilísticos:  metáfora,  comparação,  hipérbole, 
eufemismo, personificação, ironia.

MATEMÁTICA:  Leitura  e  interpretação  de  gráficos  e  tabelas;  Estatística;  Razão  e 
proporção;Porcentagem;Regra  de  três  simples  e  composta;Juros  simples,  juros  composto  e 
montante;Função do 1º e função quadrática;Probabilidade, permutação, fatorial e combinação; Monômios 
e  polinômios;Função  exponencial  e  função  modular;  Inequações;Trigonometria;Geometria  espacial: 
Prisma, cilindro, pirâmide, cone e esfera;Situações-problema envolvendo raciocínio lógico;Equações e 
conjuntos;Área de superfícies circulares;Relações métricas no triângulo retângulo; Números complexos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O candidato à vaga deverá possuir conhecimento básico de leitura 
musical,  de teoria musical,  de solfejo e de performance instrumental,  sendo o ideal  que o aluno ao 
menos tenha em andamento o estudo do instrumento que serão ministradas as aulas, no caso, o violão. 
Além destas competências estritamente musicais é esperado que o aluno possua interesse específico 
pela educação musical. A prova constará de 2 fases que serão realizadas em datas distintas, sendo: 

1a fase: composta de questões de natureza objetiva, referentes à: teoria musical e educação musical; 

Conteúdo Programático: 

1.  AVALIAÇÃO  DE  TEORIA MUSICAL:  Compassos  simples  (2/4,  3/4  e  4/4).  Intervalos  Musicais 
Harmônicos e Melódicos, Escalas maiores e menores (em todas as tonalidades), Notas, Pentagrama, 
Clave, Linhas suplementares (inferiores e superiores), Figuras Rítmicas, Sinais de alteração, Armadura 
de Clave, Cifras, Notas Enarmônicas. 2. Avaliação de educação musical.Métodos ativos em educação 
musical, As propostas de educação musical de Émile-Jacques Dalcroze, Edgar Willems, Zoltán Kodály, 
Carl Orff e Murray Schafer. As propostas de educadores musicais brasileiros.

2.PROVA PRÁTICA:  2a  fase:  composta  de  questões  de  natureza  objetiva,  referentes  à  percepção 
musical (realizadas por meio da audição de material de áudio gravado); e avaliação de aptidão musical 
(violão), na qual o candidato deverá apresentar ao responsável pela aplicação da prova 1 (uma) música 
cantada  e  acompanhada ao  violão,  executada exclusivamente pelo  candidato,  a  ser  escolhida pelo 
mesmo,  que  demonstre  suas  aptidões,  sendo  avaliados  os  seguintes  critérios:  ritmo,  entonação  e 
afinação, variedade de acordes.   Avaliação de percepção musical. Parâmetros do som: altura, duração, 
timbre  e  intensidade,  Discriminação  auditiva  de  intervalos  diatônicos  melódicos  e  harmônicos, 
Percepção  rítmica  por  meio  da  audição  para  a  escolha  de  partituras,  Discriminação  auditiva  dos 
compassos 2/4, 3/4 e 4/4. Discriminação auditiva entre escalas maiores e menores. Avaliação prática de 
violão. Acordes Maiores, Acordes Menores, Acordes com sétima (7ª dominante), Apresentação cantada 
e acompanhada ao violão, executada exclusivamente pelo candidato, de 1 (uma) música a ser escolhida 
pelo próprio candidato, que demonstre suas aptidões.
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Bibliografia referencial sobre teoria musical e educação musical:

PAZ, Ermelinda A. Pedagogia Musical Brasileira no Século XX: Metodologias e

Tendências. Brasília: MusiMed Editora, 2000.

FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. São 
Paulo: Editora UNESP, 2005.

LACERDA, Osvaldo. Compendio de Teoria Elementar da Música. São Paulo: Editora Musicália (s/d).

Coordenador do Programa Geração de Esportes:

Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes 
da atividade física;  nutrição e atividade física;  A Educação Física no currículo  da Educação Básica. 
Significados  e  possibilidades:  as  diferentes  tendências  pedagógicas  da  Educação  Física  na  escola; 
Educação Física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação 
Física  escolar.  Esporte  e  jogos  na  escola:  competição,  cooperação  e  transformação  didático  – 
pedagógica, Desporto  Escolar:  Fundamentação  técnica  e  tática  –  individual  e  coletiva,  ofensiva  e 
defensiva.  Processos didáticos  em:  futsal,  futebol,  basquetebol,  Voleibol  e  Handebol.  Crescimento  e 
desenvolvimento motor. Anatomia humana: Níveis de organização estrutural do corpo humano; Sistemas: 
Sistema Esquelético, Sistema Muscular e  Sistema Nervoso. Conceitos básicos das Ciências Biológicas 
aplicada à Educação Física – Anatomia, Fisiologia e Cinesiologia.
Metodologia do treinamento desportivo: conceituação, princípios, técnicas fundamentais e regras oficiais. 
Mecanismos fisiológicos: organização. Preparação física, técnica, tática e controle. Ginásticas e atletismo 
na escola. Primeiros socorros na atividade física. Lei de diretrizes e bases da educação.
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Fonoaudiólogo

Conceituação  e  atuação  nos  distúrbios  e  patologias  da  fala,  dislalia,  deglutição  atípica,  disglossias, 
disartrias,  gagueira(disfemia),  conceituação e atuação dos distúrbios e patologias da linguagem oral, 
desenvolvimento  da  linguagem  e  escrita,  atraso  de  linguagem,  afasia,  disfasia,  aprendizagem, 
discalculia,  alexias,  agrafias,  conceituação e  atuação  nos  distúrbios e  patologias da voz,  deficiência 
auditiva, estimulação precoce,  deficiências, audiologia.

Assistente Social 

História  e  formação  da  categoria  profissional.  A trajetória  ético-política  do  Serviço  Social  brasileiro. 
Metodologia do Serviço Social.  Políticas públicas de atenção à família.  Seguridade Social  Brasileira: 
Saúde,  Previdência  e  Assistência  Social.  Ética  e  Serviço  Social.  A  dimensão  política  da  prática 
profissional. Sistema neoliberal e globalização. Pesquisa em Serviço Social. Instrumentos e técnicas na 
prática  do  Serviço  Social.  O  Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  SUAS.  Serviço  Social  e 
interdisciplinaridade.  As redes de atendimento à criança,  ao adolescente,  ao idoso e ao portador  de 
deficiência. Programas de transferência de renda. As transformações no mundo do trabalho. 

Legislação Sugerida:
- Constituição Federal de 1988 – Dos Direitos e Garantias Fundamentais.
- Lei n°. 8.742/93. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 
- Resolução CFESS n ° 273/93, de 13 de março de 1993. Institui o Código de Ética Profissional do 
Assistente Social.
- NOB - Norma Operacional Básica - NOB/SUAS.
- PNAS – Política Nacional de Assistência Social. 
- Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
- Lei Federal 10.741, de 1° de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso.
- Política Nacional para Integração de Pessoa Portadora de Deficiência. Lei Federal n° 7.853, de 24 de 
outubro de 1989.
- Política Nacional para Integração de Pessoa Portadora de Deficiência. Decreto Federal n° 3.2998, de 
20 de dezembro de 1999. 

Bibliografia Sugerida:
- ACOSTA, Ana Rojas. VITALE, Maria Amália Faller (org.). Família: Redes, Laços e Políticas Públicas. 
São Paulo. ________
- ANTUNES. Ricardo Luís Coltro. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. 4ed. São Paulo: Cortez, 1997. 
- BARROCO. Maria Lúcia Silva. Ética e Serviço Social. Fundamentos Ontológicos. 3 ed. São Paulo: 
Cortez, 2005. 
- BARROS, A.J.S; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de Metodologia Científica: um guia para iniciação 
científica. 2ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2000. 
- CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 19ed. São Paulo: Brasiliense, 1985 (Primeiros Passos, 7).
- DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 11ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
- GIOVANNI, G; SILVA, M. O. S; YAZBEK, M.C. A Política Social Brasileira no Século XXI: a prevalência 
dos programas de transferência de renda. 2ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
- Guia de Orientação n° 1: CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social (1ª Versão).
- IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na Contemporaneidade. São Paulo: Cortez, 1998.
-LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2004. 
- MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: identidade e alienação. 8ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
- Proteção Básica do Sistema Único de Assistência Social - Orientações Técnicas para o Centro de 
Referência de Assistência Social (MDS - www.mds.gov.br).
- SARTI, Cynthia Andersen Sarti. A Família como Espelho. 2ed. rev. São Paulo: Cortez, 2003.
- SILVA, Maria Ozanira da Silva e (Coord.).  O Serviço Social e o Popular: resgate teórico-metodológico 
do projeto profissional de ruptura. São Paulo: Cortez, 1995. e
- SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda Básica de Cidadania: a resposta dada pelo vento. 2ed. Porto 
Alegre: L&PM, 2006. 
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ANEXO IV

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Candidato (a)________________________________________________

Endereço  _________________________________Bairro____________________

Cidade___________________________________Telefone___________________

Documento de Identidade  ________________________DN_____/_____/_______

Cargo Concorrido ____________________________________________________

Itamogi, _________, de setembro de 2011.

Declaro aceitar todas as condições transcritas no edital 002/2011

_______________________________
Assinatura do Candidato

......................................................................................................................................

 PROCESSO SELETIVO 002/2011

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nome do Candidato (a)________________________________________________

Endereço  _________________________________Bairro____________________

Cidade___________________________________Telefone___________________

Documento de Identidade  ________________________DN_____/_____/_______

Cargo Concorrido ____________________________________________________

Itamogi, _________, de setembro de 2011.

Esta inscrição só terá validade se estiver anexado o comprovante de pagamento da 
mesma.

_______________________________
Assinatura Responsável pela Inscrição
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ANEXO V

MODELO DE    RECURSO   

Eu ..............................................................................................................., 
portador  do  documento  de  identidade 
nº  .........................................................,  inscrito  para  o  cargo 
de  ...........................................................,  venho  recorrer  pela  análise 
do .............................................................................................................
Justificativa:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________________________
Assinatura do Candidato

                               DEFERIDO                                              INDEFERIDO

Comentários se for INDEFERIDO:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________________________________ 
Comissão Especial
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