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RETIFICAÇÃO Nº 02 
 

O Prefeito do município de Silveirânia, JÂNIO DAVID LAMAS, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento e esclarecimento dos interessados, o segundo termo de retificação ao Edital de Processo Seletivo nº 
002/2019, (ALTERAÇÃO: Da portaria que Nomeia Comissão, Requisitos dos AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – ESF, 
AGENTES DE SAÚDE – ESF, OPERADOR/OPERÁRIO BRAÇAL, OPERADOR DE MÁQUINAS e TÉCNICO ELETRICISTA; Atribuições 
dos AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – ESF, DO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - ESF, CIRURGIÃO DENTISTA – ESF, 
ENCARREGADO DE PRAÇAS E JARDINS, ENFERMEIRO – ESF, MÉDICO - ESF, NUTRICIONISTA - NASF, OPERADOR / OPERÁRIO 
BRAÇAL, OPERADOR DE MÁQUINAS, PSICÓLOGO – NASF, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO ELETRICISTA E 
VIGIA/VIGILANTE NOTURNO; Do Cronograma). 
 

1 –I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O item 5 do I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES passa a vigorar da seguinte forma: 
 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
[...] 

5. A fiscalização e o acompanhamento do Processo Seletivo caberão à Comissão Especial de Processo Seletivo, 
nomeada pelo Prefeito do município de SILVEIRÂNIA, através da Portaria nº 600/2019, de 26/03/2019. 

 

2 - ANEXO I DO EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019. 

O Anexo I do Edital de Abertura Do Processo Seletivo nº 02/2019 passa a vigorar nos termos do ANEXO I desta 
Retificação. 

3 - ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019. 

O Anexo II do Edital de Abertura Do Processo Seletivo nº 02/2019 passa a vigorar nos termos do ANEXO II desta 
Retificação. 

4 - ANEXO VI DO EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019. 

O Anexo VI do Edital de Abertura Do Processo Seletivo nº 02/2019 passa a vigorar nos termos do ANEXO VI desta 
Retificação. 

 

Silveirânia/MG, 27 de maio de 2019. 

JÂNIO DAVID LAMAS 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

FUNÇÕES, VENCIMENTO, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA SEMANAL,  
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PROVAS 

 Funções 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas 

Requisitos (escolaridade, 
categoria profissional e 

outras exigências da função) 

Carga 
Horária 
Semanal 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Provas 

Disciplinas 
Nº de 

questões 

Pontos 

Horário de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

Conc. 
Ampla1 

AGENTES DE COMBATE A 
ENDEMIAS – ESF 

1.250,00 0 02 

Ter concluído, com 
aproveitamento, curso de 
formação inicial, com carga 
horária mínima de quarenta 
horas; ter concluído o ensino 
médio 

40 h 50,00 
 Português 
 C. Gerais2 
 Saúde Pública 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

AGENTES DE SAÚDE – ESF 1.250,00 01 05 

Residir na área da 
comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação 
do edital do processo 
seletivo público; ter 
concluído, com 
aproveitamento, curso de 
formação inicial, com carga 
horária mínima de quarenta 
horas; ter concluído o ensino 
médio 

40 h 50,00 
 Português 
 C. Gerais 
 Saúde Pública 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1.098,86 0 01 Ensino Médio Completo 40 h 43,95 
 Português 
 C. Gerais 
 Informática 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – ESF 1.095,56 0 01 
Curso Técnico de Auxiliar em 
Saúde Bucal 

40 h 43,82 
 Português 
 C. Gerais 
 G.L.S. Pública3 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 998,00 0 01 Ensino Alfabetizado 40 h 39,92 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

CIRURGIÃO DENTISTA - ESF  3.459,67 0 01 
Ensino Superior Completo 
mais Registro no Conselho 
de Classe 

40 h 138,39 
 Português 
 C. Gerais 
 G.L.S. Pública 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

ENCARREGADO DE PRAÇAS E 
JARDINS 

1.098,86 0 01 Ensino Alfabetizado 40 h 43,95 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

ENFERMEIRO – ESF 3.780,00 0 01 
Ensino Superior Completo 
mais Registro no Conselho 
de Classe 

40 h 151,20 
 Português 
 C. Gerais 
 G.L.S. Pública 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

FISIOTERAPEUTA – NASF 2.021,06 0 01 
Ensino Superior Completo 
mais Registro no Conselho 
de Classe 

30 h 80,84 
 Português 
 C. Gerais 
 G.L.S. Pública 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

FONOAUDIÓLOGO - NASF 2.021,06 0 01 
Ensino Superior Completo 
mais Registro no Conselho 
de Classe 

30 h 80,84 
 Português 
 C. Gerais 
 G.L.S. Pública 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

MÉDICO – ESF 11.664,00 0 01 
Ensino Superior Completo 
mais Registro no Conselho 
de Classe 

40 h 466,56 
 Português 
 C. Gerais 
 G.L.S. Pública 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

MOTORISTA CATEGORIA “B” 1.465,11 0 01 
Ensino Fundamental 
incompleto mais carteira de 
habilitação na categoria “B” 

40 h 58,60 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

                                                             
1Concorrência Ampla 
2 Conhecimentos Gerais 
3Gestão e Legislação em Saúde Pública 
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 Funções 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas 

Requisitos (escolaridade, 
categoria profissional e 

outras exigências da função) 

Carga 
Horária 
Semanal 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Provas 

Disciplinas 
Nº de 

questões 

Pontos 

Horário de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

Conc. 
Ampla1 

MOTORISTA CATEGORIA “D” 1.465,11 0 01 
Ensino Fundamental 
incompleto mais carteira de 
habilitação na categoria “D” 

40 h 58,60 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

NUTRICIONISTA – NASF 2.021,06 0 01 
Ensino Superior Completo 
mais Registro no Conselho 
de Classe 

30 h 80,84 
 Português 
 C. Gerais 
 G.L.S. Pública 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

OPERADOR / OPERÁRIO BRAÇAL 998,00 0 01 
Ensino Fundamental 
Alfabetizado. 

40 h 39,92 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

OPERADOR DE MÁQUINAS 1.465,11 0 01 

Ensino Fundamental 
incompleto mais carteira de 
habilitação na categoria “D” 
ou “E”. 

40 h 58,60 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

PEDREIRO 1.465,11 0 01 Ensino Alfabetizado 40 h 58,60 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

PINTOR 1.098,86 0 01 Ensino Alfabetizado 40 h 43,95 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

PROFESSOR 1.600,00 0 02 
Ensino Superior em 
Pedagogia ou Normal 
Superior. 

25 h 64,00 
 Português 
 C. Gerais 
 C. Pedagógicos4 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

PSICÓLOGO – CRAS 2.021,06 0 01 
Ensino Superior Completo 
mais Registro no Conselho 
de Classe 

30 h 80,84 
 Português 
 C. Gerais 
 G.L.S. Pública 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

PSICÓLOGO – NASF 2.021,06 0 01 
Ensino Superior Completo 
mais Registro no Conselho 
de Classe 

30 h 80,84 
 Português 
 C. Gerais 
 G.L.S. Pública 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

RECEPCIONISTA 998,00 0 02 
Ensino Médio Completo e 
conhecimentos básicos em 
informática 

40 h 39,92 
 Português 
 C. Gerais 
 Informática 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

RESPONSÁVEL PELO CEMITÉRIO 
MUNICIPAL 

1.465,11 0 01 Ensino Alfabetizado 40 h 58,60 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.465,11 0 01 
Técnico de Enfermagem; 
Registro no COREN. 

40h 58,60 
 Português 
 C. Gerais 
 G.L.S. Pública 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

TÉCNICO ELETRICISTA 1.340,00 0 01 
Ensino médio completo e 
conhecimentos técnicos em 
eletricidade; 

40 h 53,60 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

TÉCNICOS - NÍVEL MÉDIO – CRAS 1.095,56 0 03 Ensino Médio Completo 40 h 43,82 
 Português 
 C. Gerais 
 Informática 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

VIGIA/VIGILANTE NOTURNO 1.098,86 0 01 Ensino Alfabetizado 40 h 43,95 
 Português 
 Matemática 
 C. Gerais 

05 
05 
10 

5,0 
5,0 
5,0 

25,0 
25,0 
50,0 

08h 

Total 01 36         

                                                             
4 Conhecimentos Pedagógicos. 
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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 
 

 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – ESF: Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, 
contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e 
agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e 
coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros 
profissionais da equipe quando necessário; Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde 
da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de 
maior número de visitas domiciliares; Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos 
fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos; Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes 
transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva; Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde 
de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território; Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de 
manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores; Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as 
pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; Identificar 
parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e 
programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre outros; e Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou 
outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 

 AGENTES DE SAÚDE – ESF: Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o 
processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial 
aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no 
domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando 
necessário; Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o 
monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas 
domiciliares; Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, 
realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos; Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de 
doenças e medidas de prevenção individual e coletiva;Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, 
registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território; Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental 
e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores; Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à 
utilização dos serviços de saúde disponíveis; Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; Identificar parceiros e recursos na 
comunidade que possam potencializar ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, 
esporte e lazer, assistência social, entre outros; Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída 
pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal; Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua 
área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da 
situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local; Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 
Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético; 
Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades; Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados; Participar dos 
processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas 
e exames solicitados; Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, 
municipal ou do Distrito Federal. Poderão ser consideradas, ainda, atividades do Agente Comunitário de Saúde, a serem realizadas em caráter excepcional, assistidas por 
profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, 
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência: aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças e 
agravos; realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto 
terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na Atenção Básica; aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar; realizar técnicas limpas de curativo, que são 
realizadas com material limpo, água corrente ou soro fisiológico e cobertura estéril, com uso de coberturas passivas, que somente cobre a ferida; Indicar a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE 
em conjunto com os outros membros da equipe; e Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.  

 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO: Realizar atividades administrativas, de apoio. Receber, protocolar, classificar, localizar, distribuir e arquivar documentos; tirar cópias e digitalizar 
documentos; elaborar correspondência; colher assinaturas; preencher formulários, guias, requisições e outros impressos; alimentar planilhas com dados; digitar textos; 
operacionalizar sistemas de informações; atender ao público, por telefone ou pessoalmente, prestando informações de acordo com orientações superiores e 
encaminhando à destinação correta; auxiliar nas rotinas gerais do setor; auxiliar na organização de reuniões e eventos internos; executar serviços de escritório em geral; 
manter limpo e organizado o local de trabalho; cuidar dos equipamentos e patrimônios públicos; atender às normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; executar 
outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato. 

 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – ESF: Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e 
protocolos de atenção à saúde; Executar organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de 
trabalho; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Acompanhar, apoiar e 
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Atenção Básica, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
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multidisciplinar; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; Processar filme 
radiográfico; Selecionar moldeiras; Preparar modelos em gesso; Manipular materiais de uso odontológico realizando manutenção e conservação dos equipamentos; 
Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; e Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na 
sua área de atuação. 

 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: executar atividades auxiliares de apoio administrativo, especialmente: trabalho de limpeza, conservação, arrumação das dependências das 
repartições públicas, bem como dos móveis, utensílios e equipamentos; serviço de cozinha e cantina; serviço de portaria e atendimento ao público; serviços de hortas e 
jardins. atender as normas de segurança e higiene no trabalho; controle mensal de estoque na escola de: gêneros , material de limpeza, material escolar (através de 
Relatório Mensal) cumprir as rotinas de trabalho e auxiliar na execução do controle interno; participar das comissões para as quais for nomeado; executar tarefas 
correlatas. 

 CIRURGIÃO DENTISTA – ESF: Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade e em 
conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, observadas as disposições legais da profissão;  Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em 
saúde bucal no território; Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e 
procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível); Coordenar e 
participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os 
demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar; Realizar supervisão do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em 
saúde bucal (ASB); Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; Realizar estratificação de risco e 
elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; e Exercer outras atribuições que sejam de 
responsabilidade na sua área de atuação. 

 ENCARREGADO DE PRAÇAS E JARDINS: Exercer as atividades próprias da profissão no setor de habitação, obras e urbanismo, sendo responsável por organizar atividades 
de preservação e conservação de todas as praças e jardins do município; 

 ENFERMEIRO – ESF: Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida; Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, 
prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com 
protocolos estabelecidos; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais 
membros da equipe; Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local; Planejar, 
gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe; Supervisionar as ações do 
técnico/auxiliar de enfermagem e ACS; Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na ESF; e Exercer outras 
atribuições conforme legislação profissional, e que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 

 FISIOTERAPEUTA – NASF: Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população adscrito; Planejar ações e desenvolver 
educação permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção; Trabalhar de forma integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares necessárias; Desenvolver ações 
Inter setoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das Ações implementadas 
através de indicadores pré-estabelecidos; Promover programas coletivos de ações terapêuticas preventivas à instalações de processos que levam à incapacidade funcional, 
à patologias músculo esqueléticas, Minimizando aquelas já instaladas e desenvolvendo a consciência corporal; Realizar abordagem familiar e institucional (escolas e 
creches) no que diz respeito a Ergonomia e postura de crianças e adolescentes; Desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos, através de grupos já constituídos 
(hiperdia, gestantes, obesos), visando a prevenção e reabilitação de complicações decorrentes de patologias, a independência na execução das atividades diárias, 
assistência e inclusão social de portadores de deficiências transitórias ou permanentes; Realizar atendimentos ambulatoriais e domiciliares em pacientes portadores de 
Enfermidades crônicas ou degenerativas, acamados ou impossibilitados, Encaminhando a serviços de maior complexidade, quando necessário. 

 FONOAUDIÓLOGO – NASF: Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população adscrito; Planejar ações e 
desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção; Trabalhar de forma integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares necessárias;  
Desenvolver ações intersetoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações 
implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; Avaliar aspectos do desenvolvimento da fala e da linguagem em adultos e crianças como forma preventiva e, se 
necessário realizar reabilitação; Realizar triagem auditiva em escolas e creches, bem como em indivíduos com suspeita ou de risco à perda auditiva; Desenvolver ações 
coletivas preventivas através de palestras abordando situações ou patologias que interfiram na fala, linguagem, voz, audição, deglutição, aprendizagem, etc..; Integrar-se 
na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; Realizar 
visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades. 

 MÉDICO – ESF: Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade; Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em 
grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos, 
diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as 
disposições legais da profissão; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos 
demais membros da equipe; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o 
acompanhamento do plano terapêutico prescrito; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da 
pessoa; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe e Exercer outras atribuições que sejam de 
responsabilidade na sua área de atuação. 

 MOTORISTA CATEGORIA “B”: Conduzir veículos, de acordo com sua categoria profissional, de acordo com a demanda do município. Coletar transportar e entregar alunos, 
pacientes, pessoas, documentos, materiais, produtos e cargas de acordo com o itinerário e demanda pré-estabelecidos; auxiliar no manejo e manobra de pacientes e 
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equipamentos; auxiliar, crianças, idosos, grávidas, e deficientes no embarque e desembarque; colocar e retirar objetos dos passageiros no compartimento de bagagem; 
impedir embarque de passageiros fora do público estipulado; parar em locais preestabelecidos para embarque e desembarque de pessoas e para carga e descarga de 
materiais e produtos; orientar as crianças sobre o comportamento e regras de segurança no interior do veículo; informar à secretaria da Educação desvios de normas, 
regras ou comportamentos identificados durante o trajeto ou no embarque e desembarque dos alunos; alterar itinerário em caso de situações de risco ou emergência;; 
verificar limite máximo de lotação e carga do veículo;  realizar inspeção diária do veículo em relação aos itens de funcionamento e de segurança do veículo (sistema de 
freios, sistema de embreagem, limpadores de pára-brisas, funcionamento de cintos de segurança, calibragem e estado dos pneus, sistema elétrico, óleo do motor, 
ventilação ou ar condicionado e abastecimento), levando ao conhecimento do superior imediato possíveis avarias ou mal funcionamento; preencher relatório de uso do 
veículo; abastecer o veículo, quando necessário, prestando conta junto à Secretaria solicitante;  acompanhar prazos ou validades para revisão periódica e para manutenção 
preventiva do veículo; realizar a limpeza do interior do veículo; zelar pela limpeza e bom funcionamento do veículo; observar regras de segurança no trânsito; cumprir com 
a Legislação de trânsito brasileiro; atender às normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas, por demanda ou à critério do superior 
imediato. 

 MOTORISTA CATEGORIA “D”: Conduzir veículos, tais como, ônibus e Van escolares, caminhão de lixo, caminhão truck e toco, ambulância e veículos de passeio, de acordo 
com a demanda do município. Coletar transportar e entregar alunos, pacientes, pessoas, documentos, materiais, produtos e cargas de acordo com o itinerário e demanda 
pré-estabelecidos; auxiliar no manejo e manobra de pacientes e equipamentos; auxiliar, crianças, idosos, grávidas, e deficientes no embarque e desembarque; colocar e 
retirar objetos dos passageiros no compartimento de bagagem; impedir embarque de passageiros fora do público estipulado; parar em locais pre-estabelecidos para 
embarque e desembarque de pessoas e para carga e descarga de materiais e produtos;  orientar as crianças sobre o comportamento e regras de segurança no interior do 
veículo; informar à secretaria da Educação desvios de normas, regras ou comportamentos identificados durante o trajeto ou no embarque e desembarque dos alunos; 
trocar cilindros de oxigênio e ar comprimido em ambulânciaefetuar o transporte de materiais, tais como pedra, areia, terra, cascalho, etc. para reparos em vias municipais 
e estradas rurais; transportar os diversos produtos e materiais de construção para realização de obras nos estabelecimentos públicos do município; verificar vazamento de 
cargas; preservar a integridade da carga; coletar, transportar e descantar lixo doméstico orgânico e seletivo (secos e molhados) nas ruas e avenidas do Município; depositar 
o lixo no aterro sanitário ou transbordo, abrindo a passagem da caçamba compactadora para liberação do lixo;  verificar limite máximo de lotação e carga do veículo;  
realizar inspeção diária do veículo em relação aos itens de funcionamento e de segurança do veículo (sistema de freios, sistema de embreagem, limpadores de pára-brisas, 
funcionamento de cintos de segurança, calibragem e estado dos pneus, sistema elétrico, óleo do motor, ventilação ou ar condicionado e abastecimento), levando ao 
conhecimento do superior imediato possíveis avarias ou mal funcionamento; preencher relatório de uso do veículo; abastecer o veículo, quando necessário, prestando 
conta junto à Secretaria solicitante;  acompanhar prazos ou validades para revisão periódica e para manutenção preventiva do veículo; realizar a limpeza do interior do 
veículo; zelar pela limpeza e bom funcionamento do veículo; observar regras de segurança no trânsito; cumprir com a Legislação de trânsito brasileiro; atender às normas 
de segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas, por demanda ou à critério do superior imediato. 

 NUTRICIONISTA – NASF: Realizar trabalhos com os grupos existentes na comunidade, tais como os grupos de hipertensos, diabéticos, gestantes e idosos, entre outros; 
Trabalhar junto com a equipe de Saúde objetivando reduzir os índices de crianças em risco (baixo peso, risco nutricional, sobrepeso e obesidade); Divulgar informações 
sobre hábitos de vida e alimentação saudável, no intuito de combater doenças de causa nutricional; Favorecer o trabalho interdisciplinar amplo e coletivo da produção da 
saúde como estratégia de solução de problemas, reforçando os pressupostos de apoio nutricional. 

 OPERADOR / OPERÁRIO BRAÇAL: Executar atividades manuais em edificações, vias públicas, parques, jardins, necrópoles e similares; cumprir as rotinas de trabalho; 
participar das comissões para as quais for nomeado; executar outras tarefas correlatas. 

 OPERADOR DE MÁQUINAS: Operar máquinas: carregadeira, pá-carregadeira, girico, trator, patrola, retroescavadeira, motoniveladora,  rolo compactador, de acordo com o 
conhecimento técnico específico e de acordo com a demanda do município, auxiliando na pavimentação, limpeza, manutenção e construção de  ruas, vias, estradas, 
praças, acessos e galerias, da zona urbana e rural do município;  executar operações e realizar atividades de acordo cada máquina a ser operada; manter cristas e taludes 
em condições seguras de operação; carregar caçamba de caminhão com pedras, britas, terra e outros materiais; abrir e desobstruir bueiros para passagem de água; 
executar construção de aterros; transportar, espalhar e remover material (solo) para o aterro; escavar, compactar, aplainar e nivelar solos. realizar abertura de ruas e 
estradas rurais; abrir valas e/ou instalar manilhas ou canaletas no solo para drenagem; homogeneizar solos para execução de camadas de pavimentação; raspar superfície 
da base; executar construção de aterros; transportar e remover material (solo) em aterro; limpar área de trabalho; realizar manutenção básica da máquina; realizar 
inspeção visual e auditiva em toda a máquina, levando ao conhecimento do superior imediato possíveis avarias ou mal funcionamento; zelar pela limpeza e bom 
funcionamento da máquina; observar regras de segurança no trânsito; cumprir com a legislação de trânsito brasileiro; atender às normas de segurança e higiene do 
trabalho; executar outras atividades correlatas, por demanda ou à critério do superior imediato. 

 PEDREIRO: Construção civil em geral; Hidráulica em geral; Supervisão de obras; Reparo e instalações elétricas; Serviço de pintura em paredes. Outras atividades afins 

 PINTOR: Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem 
tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais 
etc. 

 PROFESSOR: Exercer a docência na Educação Básica, em unidade escolar nas séries de Educação Infantil, Pré-Escolares e Anos  Iniciais (1º ao 5º ano); Atuar como professor 
regente, responsabilizando-se pela regência de aulas e pela orientação de aprendizagem; exercer a docência de temas transversais; atuar como professor substituto, 
assumindo a regência da turma, na falta do professor da classe;  planejar e executar o trabalho docente, promovendo a efetiva aprendizagem do aluno; organizar as 
operações inerentes ao processo ensino e aprendizagem; realizar diagnóstico da turma; elaborar os roteiros/ Planos de aula, considerando a realidade de sua turma e as 
capacidades a serem desenvolvidas e consolidadas, a cada etapa da vida escolar; desenvolver material pedagógico que facilita a aprendizagem, que estimula e desafia os 
alunos na superação das dificuldades; identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 
necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial; ministrar aulas, com atividades envolvendo, os eixos temáticos dos componentes curriculares de 
Literatura, Educação Física, Artes e Temas Transversais para o Ensino Fundamental e Artes Visuais, Movimento e Música para a Educação Infantil; ter conhecimento prévio 
e domínio dos conteúdos e temas trabalhados pelo professor da classe comum, em caso de atuar como professor substituto;  manter contato com os pais e responsáveis 
pelos alunos, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do aluno e desenvolver intervenções pedagógicas; encaminhar roteiros e planos de aula aos alunos 
faltosos; participar do processo de escolha do Livro Didático com a coordenação pedagógica; constatar necessidades especiais e encaminhar os alunos para atendimento 
específico com a Equipe Multiprofissional; participar da elaboração e da implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos 
educandos e a comunidade; buscar aperfeiçoamento profissional continuado para a realização de um trabalho que vise uma educação de qualidade; participar de eventos 
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e atividades extraclasse, relacionadas com a educação; participar das discussões e elaboração do referencial curricular; Participar da elaboração do Referencial Curricular 
do Estabelecimento de Ensino; participar ativamente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; participar da elaboração do 
PPP (Projeto Político Pedagógico); estabelecer estratégias de recuperação para alunos com dificuldades de aprendizagem; responsabilizar pelo ensino do uso da biblioteca, 
em sala de recursos didáticos e em oficinas pedagógicas; acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino-aprendizagem, mantendo 
registros individuais de desenvolvimento e elaborando intervenções pedagógicas, quando necessário; participar das discussões educativo-pedagógicas propostas pela 
Unidade Educativa; acompanhar e orientar, pedagogicamente, o trabalho dos auxiliares de Educação Especial, Auxiliares e professores de LIBRAS; estabelecer parcerias 
com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; exercer outras atribuições integrantes do plano de 
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola; manter o ambiente de trabalho  limpo e organizado; ensinar e orientar os alunos sobre a preservação do patrimônio 
público; atender às normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério superior imediato. 

 PSICÓLOGO – CRAS: 1) Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; 2) Mediação dos processos grupais do serviço 
socioeducativo para famílias; 3) Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; 4) Desenvolvimento de atividades 
coletivas e comunitárias no território; 5) Assessoria aos serviços sócio educativos desenvolvidos no território; 6) Acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; 7) Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência. 

 PSICÓLOGO – NASF: Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; Apoiar as ESF na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos 
de transtornos mentais severos e pertinentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, situações de violência intra-familiar; 
Discutir em conjunto com as ESF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação a questões subjetivas; Criar em conjunto com as ESF, estratégias 
para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria de qualidade do cuidado dos grupos 
de maior vulnerabilidade; Fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à melhoria 
de qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade;  Fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito 
e a segregação em relação à loucura; Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade 
como oficinas comunitárias; Ampliar o vínculo com as famílias, tornando-as como parceiras no tratamento e buscando construir redes de apoio e integração. 

 RECEPCIONISTA: Exercer atividades próprias da profissão no setor de administração; atender e fazer ligações telefônicas da divisão; receber, distribuir, preparar e enviar 
correspondência; operar computador, impressora, aparelho de xérox e scanner. 

 RESPONSÁVEL PELO CEMITÉRIO MUNICIPAL: Executar serviços de sepultamento e abertura de covas. Preparar a sepultura escavando a terra e escorando as paredes da 
abertura ou retirando a lápide e limpando o interior da cova já existente; desenterrar restos humanos e guardar ossadas conforme normas previstas; realizar 
sepultamento, transportando o caixão, colocando-o dentro da sepultura e fechando-a; encaixar lajes, tampão e calafetar sepulturas assegurando a inviolabilidade do 
túmulo; cobrir sepulturas com terra retirando o excesso de terras e os materiais de sepultamento; efetuar limpeza e conservação de jazigos; exumar cadáveres e transladar 
corpos e despojos atendendo determinações judiciais; abrir e fechar os portões do cemitério, bem como controlar a entrada e saída de veículos em dias especiais; alertar 
aos órgãos de segurança sobre suspeitos, bem como alertar visitantes sobre locais e horários impróprios; limpar, capinar e pintar as dependências do cemitério; zelar pela 
segurança do cemitério; cuidar das ferramentas e equipamentos de serviços; transportar manualmente, instrumentos, materiais, peças e equipamentos necessários ao 
trabalho; atender às normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras atividades correlatas, por demanda ou à critério do superior imediato. 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Exercer as atividades próprias da profissão, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; assistir 
ao enfermeiro, no qual lhe couber; participar do planejamento e programação de assistência de enfermagem; execução de ações assistenciais de enfermagem, no que lhe 
couber; participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; participar da equipe de saúde. 

 TÉCNICO ELETRICISTA: operar ou utilizar equipamentos, instalações ou materiais elétricos; aplicar normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho; 
realizar instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção em instalações elétricas; elaborar orçamentos relativos às atividades de sua competência; executar outras 
tarefas correlatas, inclusive as constantes do regulamento de sua profissão. 

 TÉCNICOS - NÍVEL MÉDIO – CRAS: 1) Recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; 2) Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de 
referência do CRAS; 3) Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo geracional, sob orientação do técnico de referência do CRAS, identificando e 
encaminhando casos para o serviço sócio educativo para famílias ou para acompanhamento individualizado; 4) Participação de reuniões sistemáticas de planejamento e 
avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; 5) Participação das atividades de capacitação da equipe de referência do CRAS; 

 VIGIA/VIGILANTE NOTURNO: Exercer vigilância diurna ou noturna nos prédios ou estabelecimentos públicos do Município, evitando roubos, entrada de pessoas estranhas 
ou outras anormalidades, a fim de preservar a integridade física e moral do estabelecimento e do patrimônio; zelar pela guarda do patrimônio, percorrendo as 
dependências do estabelecimento, verificando portas e janelas, observando a movimentação e entrada de pessoas; relatar avarias nas instalações; inspecionar os veículos 
no estacionamento e contatar os proprietários do veículos estacionados irregularmente; prevenir incêndios e acidentes; identificar as pessoas que adentram no local; 
orientar e/ou acompanhar visitantes e/ou prestador de serviço até o local destinado; transmitir recados; acionar a polícia e corpo de bombeiros; atender às normas de 
segurança e higiene do trabalho; Executar outras atividades correlatas, por demanda ou à critério do superior imediato.  
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

27/05/2019 a 
28/05/2019 

9h às 16h 
Período para pedido de isenção de pagamento do 
valor da taxa de inscrição. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA, 
situada à Rua Araújo Ferreira, nº 15, Centro, Silveirânia/MG - CEP 36.185-000 , 
exceto sábado, domingo e feriado 

28/05/2019 - 
Último dia para postagem dos documentos exigidos 
no item V- 4 deste Edital para pedido de isenção de 
pagamento do valor da taxa de inscrição 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR (averiguando-se sua 
tempestividade pela data da postagem). 

10/06/2019 14h 
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de 
pagamento do valor da taxa de inscrição 

Nos termos do item I-6 deste Edital. 

10/06/2019 a 
18/06/2019 

9h às 16h Inscrições dos Candidatos no Processo Seletivo 
ATENDIMENTO PRESENCIAL na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA, 
situada à Rua Araújo Ferreira, nº 15, Centro, Silveirânia/MG - CEP 36.185-000, 
exceto sábado, domingo e feriado 

9h às 16h 
Entrega do Laudo Médico pelo candidato que quiser 
concorrer como deficiente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA, situada à Rua Araújo Ferreira, nº 15, 
Centro, Silveirânia/MG - CEP 36.185-000, exceto sábado, domingo e feriado 

19/06/2019 - 
Último dia para pagamento do valor da taxa de 
inscrição (boleto bancário) 

Estabelecimento bancário, observado o horário de atendimento e das transações 
financeiras de cada instituição. 

Até 08/07/2019 15h 

Disponibilização do Comprovante Definitivo de 
Inscrição - CDI de todos os candidatos, divulgação da 
relação de candidatos inscritos, dos locais de 
realização das Provas e confirmação de data e 
horários de prova. 

Nos termos do item I-6 deste Edital. 

14/07/2019 
Conforme previsto 
no ANEXO I deste 

Edital 
Realização das Provas: Objetiva de Múltipla Escolha 

A divulgar, até a data e horário constante do evento anterior, nos termos do item I-
6 deste Edital. 

14/07/2019 22h 
Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha. 

Nos termos do item I-6 deste Edital. 

Até 22/07/2019 14h 

Divulgação do Gabarito Definitivo e Resultado Geral 
(em ordem alfabética, contemplando todos os 
candidatos envolvidos, classificados, excedentes, 
reprovados e ausentes), depois de decorrido o prazo 
recursal e emitidos os respectivos pareceres. 

28/07/2019 08h Realização das Provas Práticas 
A divulgar, até a data e horário constante do evento anterior, nos termos do item I-
6 deste Edital. 

Até 08/08/2019 14h 

Divulgação do Resultado Final (em ordem de 
classificação, contemplando somente os candidatos 
classificados e excedentes), depois de decorrido o 
prazo recursal e emitidos os respectivos pareceres. 

Nos termos do item I-6 deste Edital. 

No prazo máximo 
de 30 (trinta) dias 
após terem sido 

ultimadas todas as 
etapas editalícias 

- Homologação do Resultado final.  Nos termos do item I-6 deste Edital. 

 


