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PROCESSO SELETIVO 04/2018 – NASF – NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA 

FAMÍLIA  

  O município de Perdigão/MG torna pública, a realização de Processo 

Seletivo Simplificado para contratação de profissionais para atuar no Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde do Município, na 

forma da legislação pertinente, mediante o disposto neste Edital.  

 

1 – DA VINCULAÇÃO LEGAL E ORGANIZAÇÃO 

 

1.1 – O Processo Seletivo será regido pelas disposições constantes do presente Edital, e 

no que este for omisso, pela Lei Municipal N.º 1.058, de 19 de novembro de 1993, que 

regulamenta a Contratação por Prazo Determinado em âmbito municipal, conforme 

previsto na Constituição Federal em seu art. 37, inciso IX e demais normas aplicáveis à 

espécie. 

1.1 – O Processo Seletivo ora instituído será conduzido por uma Comissão de Seleção, 

de 03 (três) membros, nomeada pelo Prefeito Municipal de Perdigão, MG, com poderes 

especiais para: 

1.1.1 – Promover a Divulgação deste Edital; 

1.1.2 – Receber as inscrições e documentos comprobatórios de títulos a serem 

avaliados; 

1.1.3 – Designar Comissão Especial de Avaliação, quando houver necessidade, 

acompanhar e divulgar os resultados, obedecidas as condições aqui especificadas; 

1.1.4 – Acolher, analisar e julgar, à luz dos termos e condições do presente Edital, os 

recursos que possam vir a ser interpostos por candidatos inscritos; e 

1.1.5 – Dirimir quaisquer dúvidas levantadas por candidatos inscritos, a respeito dos 

termos e condições do presente Edital e tomar as providências cabíveis e necessárias 

à homologação do presente processo seletivo ora instituído. 

 

2 -  DA REALIZAÇÃO, INSCRIÇÃO E OBJETO  
2.1 – O candidato deverá comparecer no local e horário indicado no item 2.2 deste Edital 

munido de sua Carteira de Identidade ou documento correspondente, de sua ficha de 

inscrição devidamente preenchida, bem como dos comprovantes/títulos constantes do 

Anexo I deste edital. 

2.1.1 –Será admitida a participação de candidato representado por procuração com 

poderes especiais e firma reconhecida. 

2.1.2 – Será desclassificado o candidato que não apresentar sua ficha de inscrição 

preenchida. 

2.2 – Será realizado na Sede da Administração Municipal, à Avenida Santa Rita, nº 150, 

Centro, Perdigão/MG, de 13:00 às 15:00 hs, dia 26/03/2018. 

2.2.1 – Não será admitida a participação de candidatos após às 15:00 hs. 

2.3 – É objeto do presente edital: A seleção de profissional de Nível Superior, conforme 

número de vagas e especificações abaixo relacionadas: 
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Cargo Vagas Escolaridade Remuneração 

 

Carga Horária 

Fisioterapeuta 01 Graduação em 

Fisioterapia com 

Registro no 

Conselho 

R$ 1.820,00 30 horas /semanais 

Nutricionista 01 Graduação em 

Nutrição e CRN 

R$ 1.820,00 30 horas/semanais 

Psicólogo 01 Graduação em 

Psicologia e CRP 

R$ 1.820,00 30 horas/semanais 

Professor de 

Educação Física 

01 Graduação de 

Bacharel em 

Educação Física 

no CREF  

R$ 1.820,00 30 horas/semanais 

 

2.4 – A Jornada de Trabalho adotada para cumprimento da carga horária definida no edital 

é determinada de acordo com a legislação pertinente. 

2.5 – As atribuições e deveres de cada um dos cargos submetidos ao presente Processo 

Seletivo, segue no Anexo III do Presente Edital. 
 

 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

3.1 – Poderão participar do presente processo seletivo pessoas físicas que não tenham 

sofrido penalidade de suspensão ou declaração de indignidade por parte do Poder Público, 

que satisfaçam as condições fixadas neste edital e anexos e que aceitem as normas 

estabelecidas pelo Município através da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

3.2 – No dia e horário especificados no item 2.2 deste Edital os participantes deverão 

apresentar juntamente com os documentos do item 2.1 deste Edital, os documentos 

comprobatórios relacionados no Anexo I deste Edital: 

a) Certificado de Conclusão de Curso de Especialização na área concorrida;  

b) Tempo de experiência; 

c) Cursos, palestras e ou projetos elaborados voltados para a área concorrida; 

 

 

3.3 – Os participantes, quando aprovados e convocados, deverão apresentar os seguintes 

documentos (original e cópia): 

a) Comprovante de Escolaridade registrado no MEC; 

b) Título de Eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 

c) Prova de quitação com o Serviço Militar, para o sexo masculino; 

d) Comprovante de residência atualizado; 

e) CPF, Carteira de Identidade; 

f) Certidão Negativa de bons antecedentes; 

g) Atestado Médico Admissional (Médico do Trabalho);  

h) 1 Foto 3X4 recente; 

i) Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP; 

j) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

k) Certidão de nascimento e CPF de filhos menores (até 14 anos); 
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l) Carteira de Registro no Conselho do cargo pleiteado.  

        

3.4 – Toda documentação deverá ser apresentada em originais e fotocópias. 

3.5 – Não será aceita a participação de candidatos para o processo seletivo após o horário 

estabelecido neste Edital. 

3.6 - Como condição para ser contratado na função pública para o qual foi admitido, o 

candidato aprovado deverá:  

a) Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88);  

b) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade completos na data da sua contratação; 

c) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar; se homem; 

d) Estar em dia com a Justiça Eleitoral; 

e) Só poderá ser contratado aquele que for julgado apto, físico e mentalmente, para o 

exercício da função pública; 

 

4. – DA ADESÃO AO PROCESSO SELETIVO 

4.1 – Torna-se implícito que os proponentes que participam do Processo Seletivo, 

concordam integralmente com os termos do presente edital e seus anexos. 

 

5 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS 
5.1 – Os interessados em participar do processo seletivo serão pontuados tendo por base 

os documentos comprobatórios de critérios técnicos apresentados (Item 3.2) e de acordo 

com os critérios definidos no Anexo I deste Edital.  

 

 

6 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
6.1 – Toda documentação mencionada no item 3.2 do presente Edital deverá ser entregue 

à Comissão de Seleção, na Sede da Prefeitura Municipal, à Avenida Santa Rita,150, 

Centro, Perdigão/MG, das 13:00 às 15:00 hs, no dia 26/03/2018. 

 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 – A classificação final será feita em ordem decrescente, considerando-se a soma dos 

pontos obtidos de acordo com o item 5 e anexo 1 do presente Edital. 

 

7.2 – O resultado da classificação final será afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura, 

no site da Prefeitura Municipal de Perdigão/MG 

https://perdigao.mg.gov.br/arquivo/concursos-e-processos-seletivos e no DOU no dia 

02/04/2018.  

 

7.3 – Os profissionais classificados e aptos a assinatura do contrato por prazo determinado 

serão convocados através do site da Prefeitura Municipal de Perdigão 

https://perdigao.mg.gov.br/arquivo/concursos-e-processos-seletivos 

 

 

7.4 – Será considerado desclassificado o candidato que: 

a) Não se enquadrar nos requisitos deste edital; 

b) Descumprir as normas constantes neste edital; 

c) Não apresentar todos os documentos exigidos (cópias e originais). 

https://perdigao.mg.gov.br/arquivo/concursos-e-processos-seletivos
https://perdigao.mg.gov.br/arquivo/concursos-e-processos-seletivos
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7.5 – No caso de absoluta igualdade de dois ou mais interessados a classificação será 

feita, pelo critério “maior idade”. 

 

 

8 – DOS RECURSOS 

 

8.1 – Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente fundamentada e 

subscrita pelo candidato ou pelo seu procurador habilitado na forma da Lei, no prazo 

máximo de 02 dias úteis após a divulgação do resultado. 

 

9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 – Os candidatos aprovados terão o prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a sua 

notificação para a assinatura do contrato. Transcorrido este prazo aqueles que não tiverem 

firmado o contrato serão considerados como desistentes. 

9.2 – A convocação será feita pelo setor de recursos humanos via ligação telefônica e/ou 

SMS e no site da Prefeitura Municipal de Perdigão 

https://perdigao.mg.gov.br/arquivo/concursos-e-processos-seletivos  

9.3 –A habilitação e classificação no processo seletivo não assegura ao candidato o direito 

de ingresso automático no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Perdigão.  A 

contratação é ato discricionário da Prefeitura Municipal, dentro da necessidade e 

conveniência da Administração, observada a ordem de classificação dos candidatos. 

9.4 - Para a convocação sempre será considerada a lista dos classificados em sua ordem 

decrescente de pontuação. 

9.5 – O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 12 meses prorrogável por igual 

período. A Prefeitura Municipal poderá convocar, para o preenchimento de vagas 

surgidas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo, os candidatos 

classificados no mesmo, observando-se o cargo e a ordem rigorosa de classificação; 

9.6 – Toda informação referente ao presente Processo Seletivo será fornecida pela 

Comissão de Seleção. 

9.7 – Ao inscrever-se no presente Processo Seletivo o interessado declara conhecer, 

aceitar e obedecer plenamente os termos do presente Edital e de possuir os documentos 

comprobatórios das condições nele exigidas. 

9.8 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente Edital. 

9.9 – Casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção, que prestará informações 

na sede da Prefeitura Municipal de Perdigão/MG, situada à Avenida Santa Rita, nº 150, 

Centro, na cidade de Perdigão/MG. 

 

 

Prefeitura Municipal de Perdigão, MG, 16 de Março de 2018. 

 

_______________________________________ 

                                                                                       Gilmar Teodoro de São José  

                                                                                      Prefeito Municipal  

 

 

https://perdigao.mg.gov.br/arquivo/concursos-e-processos-seletivos


PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO 
Av. Santa Rita, 150 – Centro - Perdigão / MG - CEP:35.545-000 

   CNPJ – 18.301.051.0001 / 19  

Tel/ Fax: (37) 3287-1030  E - mail: prefperdigao@netsite.com.br 

 

 

 

ANEXO I 

 

 
Critérios de pontuação para classificação do Processo Seletivo 

 
 
 

 

A)  Certificado de Conclusão de Curso de Especialização (carga 

horária mínima de 360 h) na área concorrida. (Máximo de 01 

certificado); 

 

 

 

 

          B) Tempo de Registro no Conselho correspondente ao cargo 

pleiteado; 

(    ) De 01 a 02 anos  8 pontos 

(    ) De 03 a 04 anos  10 pontos 

(    ) Acima de 04 anos 20 pontos 

     

 

        C) Cursos (mínimo de 8h), palestras (mínimo de 8 h) e ou projetos 

elaborados voltados para a área concorrida. 

 

(    ) Por Certificado 

(Limitado a 6) 

1 ponto 

 

     

 

       D) Tempo de serviço em Órgãos Públicos em cargos afins: 
 

(     ) De 01 a 02 anos 08 pontos 

(     ) De 03 a 04 anos 10 pontos 

(     ) Acima de 04 anos 20 pontos 
 

 

 

 

 

 

 

 

(    ) Por certificado  

(Limitado a 01)  

20 

pontos 
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ANEXO II 

MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME: 

CPF: R.G.: TÍTULO ELEITOR: 

CARTEIRA PROFISSIONAL: 

 

CERTIFICADO RESERVISTA: 

NACIONALIDADE: NATURALIDADE: 

SEXO: 

 

EST.CIVIL: DATA NASC. 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TELEFONE: E-MAIL: 

ESPECIALIDADE PLEITEADA:  

O candidato que firma a presente inscrição reconhece integralmente os preceitos estabelecidos 

pelo Edital _____/_____ para o processo seletivo de profissionais na área da Saúde e Lei 

Municipal N.º 1058, de 19 de novembro de 1993. 

Declara que aceita as condições vigentes, bem como as que vierem a ser estabelecidas pelo 

Município de Perdigão, MG, na contratação e prestação dos serviços, ainda aceita todos os 

termos dos atos normativos acima referidos ou que vierem a ser editados, e se compromete a 

observá-los fielmente, sob pena de cancelamento do respectivo contrato, independentemente de 

aviso, interpelação ou notificação prévia da parte do Município. 

 

_______________________ (MG), ____de ___________ de 2018. 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA CANDIDATO/PROCURADOR 

PARA PREENCHIMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

TÍTULO APRESENTADO 
VALOR 

PONTUAÇÃO 

TÍTULO 

APRESENTADO 

VALOR 

PONTUAÇÃO 

    

    

    

    

    

    

    

SUBTOTAL  SUTOTAL  

TOTAL DOS TÍTULOS  

 

_______________________ (MG), ____de ___________ 2018. 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA CONTAGEM 
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ANEXO III 

São ações de responsabilidade de todos os profissionais que compõem os 

NASF, a serem desenvolvidas em conjunto com as Equipes de Saúde da Família – 

ESF: 

 Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, as ações e as 

práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; 

 Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a cada 

uma das ações; 

 Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF e 

de Internação Domiciliar, quando estas existirem, acompanhando e atendendo a 

casos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos; 

 Acolher os usuários e humanizar a atenção; 

 Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem 

a outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre 

outras; 

 Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio 

de organização participativa com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde; 

 Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das 

atividades dos NASF por meio de cartazes, jornais, informativos, faixas, folders 

e outros veículos de informação; 

 Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e 

a implementação das ações e a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, 

por meio de indicadores previamente estabelecidos; 

 Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção dos 

NASF;  

 Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que 

permitam a apropriação coletiva pelas ESF e os NASF do acompanhamento dos 

usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo 

a responsabilidade compartilhada; 

 Ações de Atividade Física/Práticas Corporais - Ações que propiciem a melhoria 

da qualidade de vida da população, a redução dos agravos e dos danos decorrentes 
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das doenças não-transmissíveis, que favoreçam a redução do consumo de 

medicamentos, que favoreçam a formação de redes de suporte social e que 

possibilitem a participação ativa dos usuários na elaboração de diferentes projetos 

terapêuticos; 

 A Política Nacional de Promoção da Saúde - PT nº 687/GM, de 30 de março de 

2006 -, compreende que as Práticas Corporais são expressões individuais e 

coletivas do movimento corporal advindo do conhecimento e da experiência em 

torno do jogo, da dança, do esporte, da luta, da ginástica. São possibilidades de 

organização, escolhas nos modos de relacionar-se com o corpo e de movimentar-

se, que sejam compreendidas como benéficas à saúde de sujeitos e coletividades, 

incluindo as práticas de caminhadas e orientação para a realização de exercícios, 

e as práticas lúdicas, esportivas e terapêuticas, como: a capoeira, as danças, o Tai 

Chi Chuan, o Lien Chi, o Lian Gong, o Tui-ná, a Shantala, o Do-in, o Shiatsu, a 

Yoga, entre outras; 

 Em face do caráter estratégico relacionado à qualidade de vida e à prevenção do 

adoecimento, as ações de Atividade Física/ Práticas Corporais devem buscar a 

inclusão de toda a comunidade adstrita, não devendo restringir seu acesso apenas 

às populações já adoecidas ou mais vulneráveis. 

 

Das Atribuições dos cargos: 

 

 

FISIOTERAPEUTA   

 

 Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram 

ações de prevenção de deficiências e das necessidades em termos de reabilitação, 

na área adstrita às ESF; 

 Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as ESF 

incluindo aspectos físicos e da comunicação, como consciência e cuidados com o 

corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação, controle do 

ruído, com vistas ao autocuidado; 

 Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que diz respeito ao 

desenvolvimento infantil; 
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 Desenvolver ações conjuntas com as ESF visando ao acompanhamento das 

crianças que apresentam risco para alterações no desenvolvimento; 

  Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida 

dos indivíduos; 

  Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando 

orientações, atendimento, acompanhamento, de acordo com a necessidade dos 

usuários e a capacidade instalada das ESF; 

 Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos; 

 Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais existentes, como escolas, 

creches, pastorais, entre outros; 

 Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos; 

 Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS; 

 Realizar, em conjunto com as ESF, discussões e condutas terapêuticas conjuntas 

e complementares; 

  Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com deficiência; 

  Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e ACS sobre 

manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, recursos e tecnologias de 

atenção para o desempenho funcional frente às características específicas de cada 

indivíduo; 

 Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade 

  RBC que pressuponham valorização do potencial da comunidade, concebendo 

todas as pessoas como agentes do processo de reabilitação e inclusão; 

 Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no momento do diagnóstico, 

para o manejo das situações oriundas da deficiência de um de seus componentes; 

 Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encaminhamentos quando 

necessário; 

 Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de 

órteses, próteses e atendimentos específicos realizados por outro nível de atenção 

à saúde; e 

 Realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou social de pessoas 

com deficiência. 
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NUTRICIONISTA 

 Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos 

regionalmente; 

  Promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares 

comunitários; 

  Capacitar ESF e participar de ações vinculadas aos programas de controle e 

prevenção dos distúrbios nutricionais como carências por micronutrientes, 

sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição; e 

 Elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de atenção nutricional e atendimento 

para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos 

de atenção básica, organizando a referência e a contra referência do atendimento. 

 

PSICÓLOGO 

 

 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 persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, 

pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, 

tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar; 

 Discutir 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 da qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade; 

 Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos à 

psiquiatrização e à medicalização de situações individuais e sociais, comuns à 

vida cotidiana; 

 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, 
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destacando a relevância da articulação intersetorial - conselhos tutelares, 

associações de bairro, grupos de autoajuda etc; 

  Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a 

atenção em saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços 

na comunidade; 

 Possibilitar a integração dos agentes redutores de danos aos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família; e 

 Ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e 

buscando constituir redes de apoio e integração. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; 

 Veicular informações que visam à prevenção, a minimização dos riscos e à 

proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; 

  Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o 

sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio da atividade física 

regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; 

 Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais, 

nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de coparticipação, 

acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 

aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; 

 Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais 

em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; 

 Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de 

convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; 

 Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o 

desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as ESF; 

 Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, 

para atuarem como facilitadores/monitores no desenvolvimento de Atividades 

Físicas/Práticas Corporais; 

 Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades 

desenvolvidas pelas ESF na comunidade; 
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 Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais 

equipamentos públicos presentes no território, escolas, creches etc; 

 Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a 

população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação 

das áreas disponíveis para as práticas corporais; e 

 Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Praticas 

Corporais e sua importância para a saúde da população. 
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ANEXO IV 
 
 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 
 
 
 

 ATIVIDADES DATA/PRAZO 

01 Divulgação do edital 19 a 25 de março de 2018 

02 Inscrições 26 de março de 2018 

03 Divulgação da Classificação Inicial 
dos Candidatos 

27 de março de 2018 

04 Prazo para recurso 27 a 28 de março de 2018 

05 Divulgação da Classificação final  02 de abril de 2018 
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