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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 09/2017 

EDITAL N° 09/2017 

O município de Perdigão, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, torna público que fará realizar, nos termos da 

Lei Municipal N° 1058, de 19 de Novembro de 1993, Processo Seletivo 

Simplificado, em regime de designação temporária, visando atendimento a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 

IX, Art.37 da CF/88, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante 

as condições estabelecidas neste Edital. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 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. DO OBJETO 

 

2.1 A função, habilitação exigida, carga horária, vencimento e 

quantitativo de vagas para o Processo Seletivo de contratação em 

caráter temporário para preenchimento das vagas necessárias ao 

atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, são as 

indicadas abaixo:  
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Função 

Temporária 

Habilitação 

Exigida 

Carga Horária Vagas 

Imediatas 

Salário 

Base 

Monitor 

 De 

Informática 

Nível 

Médio 

Curso de 

informática  

30 

horas/semanais 

01 R$ 937,00 

Digitador 

do 

programa 

Bolsa 

Família 

Nível 

Médio 

Curso de 

informática  

40 

horas/semanais  

01 R$1.170,40 

 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1 - Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o presente 

edital, estar plenamente de acordo com os critérios do mesmo e certificar-

se de que preenche todos os requisitos exigidos, tendo o candidato plena 

responsabilidade pela conferência dos documentos apresentados e 

preenchimento da ficha de inscrição. 

3.2 - A inscrição no Processo Seletivo Simplificado implica, desde logo, 

no conhecimento e tácita aceitação pelo candidato das normas e 

condições estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

3.3 – As inscrições serão efetuadas no dia 27 de outubro de 2017, no 

horário de 09:00 ás 11:00hs, na Prefeitura Municipal de Perdigão – 

Departamento Pessoal, situada na Avenida Santa Rita, 150, centro, 

Perdigão- MG, quando deverão ser apresentados os documentos 

exigidos neste Edital, expressos no Item 3.4.1 e em conformidade com o 

item 3.4 do Edital. 

3.4 – O candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado, com idade 

igual ou superior a 18(dezoito) anos na data da inscrição, quando, deverá 

apresentar os documentos exigidos, listados no item 3.4.1, juntamente 

com a ficha de inscrição, devidamente preenchida pelo candidato, em 

letra legível, sem omissão de dados solicitados, devendo ser assinada 

pelo candidato para anuência das informações ali prestadas e entregue 

no local de inscrição especificado neste Edital para efetivação da mesma. 
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3.4.1 – Os candidatos à designação temporária deverão apresentar 

no ato da inscrição, cópias xerográficas dos documentos 

relacionados abaixo, com os originais para efeito de conferência:  

a) Documento de identidade; 

b) Ficha de Inscrição devidamente preenchida; 

3.5 – Terá inscrição indeferida, sendo automaticamente eliminado do 

Processo    Seletivo, o candidato que:  

a) Não apresentar os documentos exigidos, comprovados em 

conformidade com este Edital. 

 b) Não apresentar a ficha de inscrição, devidamente preenchida e 

assinada. 

c) Será ineficaz a inscrição, sem prejuízo de apuração penal, se for 

verificada falsidade nas declarações do candidato e/ou documentos 

apresentados, podendo, a qualquer tempo, rescindir o contrato. 

 

3.6 – Não serão aceitas pela Comissão, em hipótese alguma, cópias de 

documentos, ou qualquer outro, em datas posteriores a inscrição. 

   

     4.  DOS TÍTULOS E DA COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE TRABALHO 

4.1 – todos os candidatos serão submetidos ao exame de títulos, que terá 

caráter classificatório, de acordo com a pontuação obtida. 

4.1.1 – A entrega das cópias dos títulos/comprovação de tempo de 

trabalho se dará no ato da inscrição conforme o item 3.3, com 

apresentação dos originais para efeito de comprovação, se 

solicitado. 

4.1.2 – A pontuação será atribuída de acordo com os critérios definidos 

no Anexo I para a função de Monitor e Anexo II para a função de 

digitador do Programa Bolsa Família 

4.1.2.1 – Os cursos a que se referem os itens 1 e 2 do Anexo I e item 2 

do Anexo II, deverão ser comprovados por certificado ou conclusões de 

declaração de curso. 

4.1.2.2 – O tempo de serviço a que se referem os itens 3 e 4 do Anexo I 

e 1 do Anexo II deverá ser comprovado por CTPS, declaração do setor ou 

Certidão de Tempo de Contribuição. 
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     5 – DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1 – Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da 

pontuação obtida. 

5.2 – Na hipótese de igualdade de pontos (para o cargo de Monitor de 

Informática), para fins de classificação, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que: 

a) Obtiver maior tempo de atuação na área pleiteada; 

b) Obtiver maior pontuação nos cursos relacionados à área 

pleiteada; 

c) Tiver idade maior 

5.3 – Na hipótese de igualdade de pontos (para o cargo de Digitador do 

Programa Bolsa Família), para fins de classificação, terá preferência, 

sucessivamente, o candidato que tiver: 

a) Experiência comprovada na área de entrevista e digitação no 

Cadastro Único e Bolsa Família;  

b) Curso de Formação na área do Cadastro Único e Bolsa Família e 

outros na área da Política de Assistência Social;  

c) Tiver idade maior; 

 

 

6 – DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS, DO RESULTADO FINAL E DOS      

RECURSOS 

6.1 – Os atos pertinentes à realização deste Processo Seletivo, bem 

como o Resultado Final com a classificação dos aprovados em ordem 

decrescente de pontos obtidos será afixado no quadro de avisos da 

Prefeitura e publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Perdigão 

(www.perdigão.mg.gov.br), acesso rápido/concursos e processos 

seletivos. 

6.2 -  O candidato poderá apresentar recurso em relação a primeira 

divulgação do Resultado Preliminar deste Processo Seletivo Simplificado, 

informando as razões pelas quais discorda do mesmo. 

6.2.1 – O recurso será dirigido à Comissão de Avaliação deste Processo 

Seletivo Simplificado e protocolizado na recepção do Departamento 

Pessoal no dia pré-determinado no cronograma de atividades deste 

Edital. Dele deverá constar o nome do candidato, número do documento 

http://www.perdigão.mg.gov.br/
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de identidade, endereço para correspondência, telefone do contato e as 

razões da solicitação. 

6.2.2 – O recurso apresentado de forma intempestiva, incorreta ou 

faltando informações, será automaticamente desconsiderado. 

6.3 – Feita a análise dos recursos, caso seja necessária alguma alteração, 

as mesmas serão publicadas na forma prevista no subitem 5.1 

 7 – DA CONTRATAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO 

 7.1 – A contratação em caráter temporário de que trata este Edital, dar-

se-á mediante assinatura de contrato de prestação de serviço entre o 

Município de Perdigão e o Contratado. 

7.2 – No ato da contratação, o candidato deverá apresentar a 

documentação complementar em cópia xerográfica, devendo apresentar 

o documento original, se solicitado, a qualquer tempo:  

                     a) Certidão de Casamento ou de nascimento (atualizada); 

                     b) Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos; 

                     c) Título de Eleitor com comprovante de quitação ou Justificativa; 

d) Certificado de Alistamento Militar ou Dispensa (para o sexo     

masculino); 

                     e) PIS ou PASEP; 

                      f) Atestado de Antecedentes; 

                      g) Laudo Médico de aptidão para a função (Médico do Trabalho); 

                      h) 01 (uma) foto 3X4 (coloridas e recente); 

                       i) Carteira de Trabalho (xerox frente e verso da página da foto); 

                       j) Documento de Identidade; 

                       k) CPF; 

                       l) Comprovante de Residência; 

                     m) Comprovante de escolaridade; 

                      n) Títulos pertinentes a função pretendida; 

           o) O tempo de serviço/experiência na função será comprovado 

através de declaração do empregador, em formulário timbrado com 
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carimbo e CNPJ e assinatura do representante da Instituição, e/ou cópia 

da anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, devendo 

apresentar o original para comprovação; 

                       

7.3 – A convocação dos candidatos será feita por meio de Edital de 

Convocação afixado no quadro de avisos do prédio sede desta Prefeitura 

e publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Perdigão 

(www.perdigao.mg.gov.br), acesso rápido/ concursos e processos 

seletivos.  

7.4 - Fica ciente o candidato classificado, que deverá estar apto para 

exercer suas funções a fim de cumprir com o estabelecido pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

7.5-  A vigência do contrato de trabalho será por 12 meses, podendo ser 

prorrogado de acordo com a legislação vigente. 

7.6 -  A cessação do contrato de prestação de serviços, antes do prazo 

previsto, poderá ocorrer: 

 

I- por iniciativa do contratado; 

II- por conveniência da Administração Municipal, devidamente justificada; 

III-por falta disciplinar cometida pelo contratado, devidamente apurada 

mediante procedimento administrativo; 

IV- por abandono do contratado, caracterizado por falta ao serviço 

superior a 15 (quinze) dias corridos ou 30 (trinta) dias intercalados; 

V – por insuficiência de desempenho do contratado. 

 

7.7 – O candidato aprovado e convocado que não comparecer no prazo, 

horário e local a ser estabelecido para a entrega dos documentos 

complementares para efetivação da contratação, será considerado 

desistente. 

7.8 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as 

publicações de todos os atos referentes ao Processo Seletivo durante todo 

o prazo de validade do mesmo. 

 

     8 – DAS DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

8.1 –É responsabilidade do candidato aprovado que estiver aguardando a 

convocação manter atualizado seu endereço junto ao Departamento de 

http://www.perdigao.mg.gov.br/
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Pessoal, que se reserva no direito de proceder às contratações, em número 

que atenda ao interesse e necessidade da Secretaria Municipal de 

Assistência Social.   

8.2 – Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório 

de classificação no Processo Seletivo, valendo para esse fim a publicação 

dos resultados finais, em especial no site da Prefeitura de Perdigão. 

8.3 – 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. 

8.4 – 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 de classificação.  

8.5 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de 

Avaliação do Processo Seletivo, juntamente com a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, quando necessário, sempre observando os princípios 

que regem a Administração Pública. 

8.6 – O presente Processo Seletivo será organizado e coordenado pela 

Comissão de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado, constituída 

especialmente para esse fim através da Portaria do Gabinete do Prefeito n° 

18/2017 de 24 /07/2017.  

 

 

Perdigão MG, 24 de outubro de 2017 

 

 

Gilmar Teodoro de São José 

Prefeito Municipal 

 

 



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 
(Monitor de informática) 

 

1) Curso na área Pleiteada realizados com carga horária até 40 

horas. 

(    ) Por Curso 30 pontos 

 

 

 

 

2) Cursos na área pleiteada realizados com carga horária superior 

a 40 horas. 

  

(    ) Por Curso 40 pontos 

 

 

 

3) Tempo de Serviço público na área pleiteada 

(    ) 01 a 02 anos 20 

(    ) 02 a 04 anos 25 

(    ) 04 a 06 anos 30 

(    ) Acima de 06 anos 35 

 

 

4) Tempo de Serviço em atividades Semelhante no Poder Público 

ou Privado 

  

(    ) 01 a 02 anos 10 

(    ) 02 a 04 anos 15 

(    ) 04 a 06 anos 20 

(    ) Acima de 06 anos 25 
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Anexo II 
(Digitador do Programa Bolsa Família) 

 

 

1) Experiência Comprovada na área de entrevista e digitação no 

Cadastro único e Bolsa Família:  

(  ) 01 a 02 anos  20 

(  ) 02 a 04 anos 40 

(  ) Acima de 04 anos  60 

 

 

2) Curso de Formação na área do Cadastro único e Bolsa Família e 

outros na área da Política de Assistência Social:  

(  ) 01 a 02 cursos 10 

(  ) 02 a 04 cursos 20 

(  ) Acima de 04 cursos  30 

  

 

 

Anexo III 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

 ATIVIDADES DATA 

01 Divulgação do edital 24 a 26 de outubro 2017 

02 Inscrições  27 de outubro de 2017 

03 Classificação inicial dos candidatos 30 de outubro de 2017 

04 Prazo para recurso 30/10 a 06 de novembro de 

2017 

05 Divulgação da classificação final 07 de novembro de 2017 
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ANEXO IV  

MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME: 

N.º REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE: 

CPF: R.G.: TÍTULO ELEITOR: 

CARTEIRA PROFISSIONAL: CERTIFICADO RESERVISTA: 

NACIONALIDADE: NATURALIDADE: 

SEXO: EST.CIVIL: DATA NASC. 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

TELEFONE: E-MAIL: 

ESPECIALIDADE PLEITEADA I: 

ESPECIALIDADE PLEITEADA II: 

O candidato que firma a presente inscrição reconhece integralmente os preceitos estabelecidos 
pelo Edital _____/_____ para o processo seletivo de profissionais na área da Assistência Social 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 ___________ 2017. 

_____________________________________ 

ASSINATURA CANDIDATO/PROCURADOR 

PARA PREENCHIMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

TÍTULO APRESENTADO 
VALOR 

PONTUAÇÃO 
TÍTULO APRESENTADO 

VALOR 
PONTUAÇÃO 

    

    

    

    

    

SUBTOTAL  SUTOTAL  

TOTAL DOS TÍTULOS  

 
_______________________ (MG), ____de ___________ 2017. 

 
_____________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA CONTAGEM 

 




