PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº. 01/2012

O Município de Itabira torna público que estarão abertas, no período indicado, inscrições ao Concurso Público de
Provas e Títulos para preenchimento de vagas nos cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Itabira relacionados no Anexo A deste Edital e também para formação de reserva técnica, dentro do prazo de
validade deste concurso, nos termos da Lei Orgânica Municipal de 24 de junho de 1990, Lei Municipal n. 4.056,
de 16 de abril de 2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itabira, Lei nº 4.061,
de 4 de maio de 2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos da Prefeitura
Municipal de Itabira, Lei Municipal n. 4.062, de 4 de maio de 2007, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de
Cargos e Carreiras do Magistério Público Municipal de Itabira, demais legislações pertinentes e normas
estabelecidas neste Edital.
1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e sua execução caberá à
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP.
1.2 O Concurso Público tem por objetivo dar provimento aos cargos, no nível inicial das respectivas carreiras, conforme
Anexo A deste Edital.
1.3 O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos contados a partir da data de publicação da
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
1.4 Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial da cidade de Brasília-DF.
1.5 As vagas ofertadas neste Concurso Público estão distribuídas por cargos e são aquelas constantes no Anexo A deste
Edital.
1.6 A cota de vagas reservadas as pessoas com deficiência está contida no total de vagas oferecidas e distribuídas neste
Concurso Público, por cargos, conforme o Quadro de Vagas do Anexo A deste Edital.
1.7 Em caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade deste Concurso Público, observada a
disponibilidade financeira e orçamentária, poderão ser nomeados mais candidatos aprovados, de acordo com a estrita
ordem de classificação, sendo 10% (dez por cento) delas reservadas às pessoas com deficiência.
1.8 O regime jurídico dos cargos oferecidos neste Edital será o estatutário, de conformidade com as normas contidas na Lei
Orgânica do Município de Itabira, Leis Municipais n. 4.056/2007, 4.061/2007 e 4.062/2007, devendo ser consideradas suas
alterações.
1.9 As publicações deste Concurso Público serão feitas através do quadro de avisos afixado na portaria da sede da
Prefeitura Municipal de Itabira, na Avenida Carlos de Paula Andrade, nº 135, Centro, Itabira /MG, no Diário Oficial do
Município e divulgadas nos endereços eletrônicos <.www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.itabira.mg.gov.br>.
1.10 O candidato poderá obter o Edital deste Concurso Público por meio de download no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br>.
1.11 As descrições dos cargos com respectivas atividades a serem desenvolvidas são as constantes da Lei Municipal n.
4.061, de 04 de maio de 2007 – Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Itabira e
suas alterações e da Lei Municipal n. 4.062, de 04 de maio de 2007 – Estatuto e Plano de Cargos e Carreiras do Magistério
Público Municipal de Itabira e suas alterações.
2 ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS
2.1 Os cargos, códigos, distribuição de vagas, carga horária e vencimentos constam do Anexo A deste Edital.
2.2 As atribuições dos cargos e habilitação constam do Anexo B deste Edital.
2.3 A definição de conteúdos programáticos e sugestões bibliográficas estão expressas no Anexo E, deste edital.

2.4 O exercício das atividades de que trata este Concurso Público dar-se-á no Município de Itabira/MG, inclusive
na Zona Rural.
3 REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS
3.1 O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital, será investido no
cargo, se atendidas às seguintes exigências:
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a) ser brasileiro nato ou naturalizado que goze das prerrogativas do Art. 12 da Constituição da República;
b) gozar dos direitos políticos;
c) ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidatos do sexo masculino;
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, a ser aferida em perícia médica oficial;
g) comprovar habilitação exigida para o cargo conforme estabelece o Anexo B deste Edital;
h) apresentar a documentação exigida para a posse, conforme item 16.3 deste Edital.
3.1.1 Para os cargos discriminados no Anexo B, cuja habilitação mínima exigida seja o ensino fundamental, técnico e
superior, em profissões regulamentadas, será exigido do candidato, além da comprovação da escolaridade, o registro no
respectivo órgão competente, quando houver.
3.2 Os requisitos descritos no item 3.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação de
atendimento deverá ser feita na data da posse por meio de documentação original, juntamente com fotocópia.
3.3 A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 3.1 deste Edital impedirá a posse do
candidato.
4 INSCRIÇÕES
4.1 Disposições gerais
4.1.1 As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
4.1.2 Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do
disposto neste Edital e em seus anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
4.1.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.1.4 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.
4.1.5 Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio que não os
estabelecidos neste Edital.
4.1.6 A Ficha Eletrônica de Isenção, o Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são
pessoais e intransferíveis.
4.1.7 O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se às etapas deste
Concurso Público.
4.1.8 O candidato somente poderá concorrer para um único cargo respeitando-se as exigências referentes aos requisitos
mínimos de escolaridade, conforme discriminados no Anexo B deste Edital.
4.1.9 Após transmitidos e confirmados os dados cadastrados pelo candidato na Ficha Eletrônica de Isenção ou no
Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos:
4.1.9.1 alteração no cargo indicado pelo candidato na Ficha Eletrônica de Isenção ou no Requerimento Eletrônico de
Inscrição;
4.1.9.2 transferências de inscrições ou da isenção da taxa de inscrição entre pessoas;
4.1.9.3 transferências de pagamentos entre pessoas;
4.1.9.4 alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência para a condição de pessoa
com deficiência.
4.1.10 A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou o pagamento efetuado a menor determinará o
cancelamento automático da inscrição.
4.1.11 As informações constantes na Ficha Eletrônica de Isenção ou no Requerimento Eletrônico de Inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, eximindo-se a Prefeitura Municipal de Itabira e a FUNDEP de quaisquer atos ou fatos
decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto ou código incorreto referente ao cargo pretendido
fornecidos pelo candidato.
4.1.12 A Prefeitura Municipal de Itabira e a FUNDEP não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não lhe
forem imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de comunicação; eventuais equívocos provocados por operadores
das instituições bancárias, assim como no processamento do boleto bancário; congestionamento das linhas de
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comunicação; falhas de impressão; problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como
por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário.
4.1.13 Não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento, no ato do preenchimento da Ficha Eletrônica de Isenção
ou do Requerimento Eletrônico de Inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados.
4.2 Procedimentos para inscrição e formas de pagamento
4.2.1 Os valores a serem pagos a título de Taxa de Inscrição para são os seguintes:

•

Para os cargos de Nível Fundamental Completo: R$35,00 (trinta e cinco reais)

•

Para os cargos de Nível Médio Completo: R$45,00 (quarenta e cinco reais)

•

Para os cargos de Nível Médio Técnico Completo: R$45,00 (quarenta e cinco reais)

•

Para os cargos de Nível Superior Completo: R$70,00 (setenta reais)

4.2.2 Período e Procedimentos para Inscrição: via internet das 10 (dez) horas do dia 20 de setembro de 2012 às 19
(dezenove) horas do 19 de outubro de 2012.
4.2.2.1 A Prefeitura Municipal de Itabira disponibilizará computadores para as pessoas que não têm acesso à internet, para
que possam realizar suas inscrições, pessoalmente ou representado por terceiro, no CVT – Centro Vocacional
Tecnológico de Itabira, localizado à Av. Duque de Caxias, 1240, Bairro Esplanada da Estação, no prazo previsto no item
4.2.2, das 9 (nove) horas às 17 (dezessete) horas, exceto sábados, domingos e feriados.
4.2.2.2 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br> das 10
(dez) horas do dia 20 de setembro de 2012 às 19 (dezenove) horas do 19 de outubro de 2012, por meio do link
correspondente às inscrições do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Itabira, efetuar sua inscrição conforme os
procedimentos estabelecidos a seguir:
a) ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>;
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando a opção do cargo para o qual concorrerá de acordo com o
Anexo A deste Edital, confirmar os dados cadastrados e transmiti-los pela Internet;
c) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente;
d) efetuar o pagamento, em dinheiro, da importância referente à inscrição expressa no item 4.2.1 de acordo com o nível de
escolaridade do cargo para o qual irá concorrer, até o dia 19 de outubro de 2012.
4.2.3 O boleto bancário a que se refere o item 4.2.2.2, alínea “c”, será emitido em nome do requerente e deverá ser
impresso em impressora a laser ou jato de tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de
barras e ser pago até o dia 19 de outubro de 2012.
4.2.4 O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em dinheiro, do valor da
inscrição impresso no boleto bancário, na rede bancária, observados os horários de atendimento e das transações
financeiras de cada instituição bancária, até o dia 19 de outubro de 2012.
4.2.5 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra, o
candidato deverá antecipar o pagamento, considerando o 1º dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja
feito no período de inscrição determinado neste edital.
4.2.6 A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o período de inscrição
determinado no item 4.2.2 deste Edital, ficando indisponível a partir das 19 horas e 10 minutos do último dia de
inscrição, 19 de outubro de 2012.
4.2.7 A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de exclusiva
responsabilidade do candidato, eximindo-se a Prefeitura Municipal de Itabira e a FUNDEP de eventuais dificuldades na
leitura do código de barras e consequente impossibilidade de efetivação da inscrição.
4.2.8 A inscrição somente será processada e validada após a confirmação à FUNDEP, pela instituição bancária, do
pagamento do valor da taxa de inscrição concernente ao candidato, sendo automaticamente cancelado o Requerimento
Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for comprovado ou que for feito a menor.
4.2.9 Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no
item 4.2.4 deste Edital, não sendo devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga extemporaneamente.
4.2.10 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta
corrente, DOC, cheque, cartão de crédito, ordens de pagamento ou qualquer outra forma diferente daquela prevista neste
Edital.
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4.2.11 O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado, sem rasuras,
emendas e outros, em que conste a data da efetivação do pagamento feito até o dia 19 de outubro de 2012.
4.2.12 Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no boleto bancário.
4.2.13 Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente do cargo escolhido, prevalecerá a última inscrição
cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recentes. As demais inscrições realizadas e pagas para cargos diferentes não
serão consideradas e o valor da taxa de inscrição não será devolvido.
4.2.14 O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Concurso Público.
Para esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até a
data limite do vencimento (19/10/2012), não sendo considerado para tal o simples agendamento de pagamento.
4.2.15 Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da taxa de inscrição,
ficando o candidato obrigado a se manifestar, formalmente, na forma prevista no item 11.1, alínea “b”.
4.2.16 Considera-se efetivada a inscrição do candidato que realizar o pagamento exato da taxa de inscrição nos termos do
presente Edital, bem como as inscrições deferidas através dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição.
4.2.17 A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no quadro de avisos afixado na
portaria da sede da Prefeitura Municipal de Itabira, na Avenida Carlos de Paula Andrade, nº 135, Centro, Itabira /MG, no
Diário Oficial do Município e divulgada nos endereços eletrônicos <www.gestaodeconcursos.com.br> e <
www.itabira.mg.gov.br >, até o dia 06 de novembro de 2012.
4.3 Da devolução da taxa de inscrição
4.3.1 O valor da taxa de inscrição será devolvido ao candidato, nos casos de cancelamento ou suspensão do Concurso
Público, conforme previsto na Lei Estadual 13.801 de 2000.
4.3.1.1 A devolução da Taxa de Inscrição prevista no item 4.3.1 deverá ser requerida por meio de solicitação disponibilizada
no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>, na “Área do Candidato – Minhas Inscrições” durante o prazo de
40 (quarenta) dias, contados da publicação do ato de cancelamento ou suspensão do concurso.
4.3.1.2 O candidato deverá informar nome e número do banco, nome e número da agência com dígito e número da conta
corrente com dígito.
4.3.1.3 A devolução da Taxa de Inscrição será processada em 20 (vinte) dias por meio de depósito bancário na conta
bancária indicada na solicitação.
4.3.1.4 O valor a ser devolvido ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do
pagamento da inscrição até a data da efetiva devolução.
4.3.2 Será devolvido, também, ao candidato, o valor da taxa de inscrição pago em duplicidade ou fora do prazo, desde que
requerido por escrito pelo candidato e mediante comprovação da extemporaneidade ou da duplicidade do pagamento para o
mesmo boleto.
4.3.2.1 Nesses casos, o candidato deverá requerer a restituição da Taxa de Inscrição, em até 5 (cinco) dias após o término
das inscrições, por meio do envio do requerimento e da documentação comprobatória da duplicidade e extemporaneidade
do pagamento, via e-mail concursos@fundep.ufmg.br, via fax (31) 3409-6826, ou ainda pessoalmente ou por terceiro munido
de procuração com poderes específicos, na FUNDEP/Gerência de Concursos, localizada à Avenida Presidente Antônio
Carlos, nº 6.627 – Unidade Administrativa II – 3º Andar – Campus UFMG – CEP: 31.270-901, Belo Horizonte/MG (acesso
pela Avenida Antônio Abrahão Caram – Portão 2), no horário das 9h às 11h30 ou das 13h30 às 16h30, (exceto sábados,
domingos e feriados). Neste caso, o requerimento e a documentação deverão ser entregues em envelope tipo ofício,
fechado e identificado.
4.3.2.2 O candidato também deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa de inscrição paga em
duplicidade ou fora do prazo:
a) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato;
c) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF do titular da conta;
d) número de telefones, com código de área, para eventual contato.
4.3.2.3 O candidato que não requerer a restituição da taxa de inscrição no prazo e nas formas estabelecidas no item 4.3.2.1
deste Edital, não poderá requerê-la posteriormente.
4.3.2.4 A devolução do valor da taxa de inscrição pago em duplicidade ou fora do prazo está sujeita à análise do
requerimento e documentos comprobatórios e conseqüente aprovação da FUNDEP.
4.3.2.5 O valor a ser devolvido ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do
pagamento da inscrição até a data da efetiva devolução.
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5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1 Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal/88, o candidato de baixa renda ou
desempregado, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico,
e/ou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, poderá requerer a
isenção do pagamento da taxa de inscrição através do link disponível no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br>, no período entre 10h00min do dia 10 de setembro de 2012 e 23h59min do dia 14 de
setembro de 2012.
5.2 A comprovação no CadÚnico será feita através da indicação do Número de Identificação Social – NIS.
5.3 O candidato deverá preencher a Ficha Eletrônica de Isenção, disponibilizada no endereço eletrônico da FUNDEP, cuja
veracidade será consultada junto ao órgão gestor do CadÚnico do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
– MDS.
5.4 As informações prestadas na Ficha Eletrônica de Isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo
civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
5.4.1 Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscrição ao candidato que:
a) deixar de solicitar o pedido de isenção pela internet no período informado no item 5.1;
b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
c) não comprovar preenchimento dos requisitos.
5.5 A solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição será analisada pela FUNDEP, que decidirá sobre sua
concessão.
5.5.1 O candidato poderá, a critério da FUNDEP, ser convocado para apresentar documentação original, bem como outros
documentos complementares.
5.6 O resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição será publicado no quadro de avisos afixado
na portaria da sede da Prefeitura Municipal de Itabira, na Avenida Carlos de Paula Andrade, nº 135, Centro, Itabira /MG, no
Diário Oficial do Município e divulgada nos endereços eletrônicos <www.gestaodeconcursos.com.br> e <
www.itabira.mg.gov.br >, até o dia 28 de setembro de 2012.
5.7 Os candidatos cujas solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição forem indeferidas, mesmo após
interposição de recursos, deverão, para efetivar sua inscrição no concurso, acessar o endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> e imprimir a 2ª via do boleto bancário para efetuar o pagamento da taxa de inscrição
dentro do prazo indicado no item 4.2. Caso assim não proceda, serão automaticamente excluídos do concurso.
5.8 O candidato cuja solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida estará automaticamente inscrito.

6 VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1 Disposições gerais
6.1.1 Das vagas ofertadas e das que porventura vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 10% serão
destinadas às pessoas com deficiência, de acordo com a Lei Municipal n. 4.056, de 16 de abril de 2007, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e a Lei Municipal 3.652, de 30 de outubro de 2001.
6.1.2 As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais,
devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o cargo.
6.1.3 A pessoa com deficiência, ao se inscrever no concurso público, deverá observar a compatibilidade das atribuições do
cargo ao qual pretende concorrer com a deficiência da qual é portador.
6.1.4 A pessoa com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal n. 3.298/1999, particularmente em
seu art. 40, participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida
para aprovação.
6.1.5 Para fins de reserva de vagas previstas no item 6.1.1 deste Edital, somente serão consideradas como pessoas com
deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de
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1999, com redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, bem como na Súmula nº 377 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ.
6.2 Procedimentos especiais para inscrição
6.2.1 A pessoa com deficiência, durante o preenchimento da Ficha Eletrônica de Isenção ou do Requerimento Eletrônico de
Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 4 e seus subitens deste Edital, deverá proceder da seguinte
forma:
a) informar se é portador de deficiência;
b) selecionar o tipo de deficiência;
c) especificar a deficiência;
d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas;
e) manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência;
f) enviar laudo médico nos termos do item 6.2.4 deste Edital.
6.2.2 O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da
Ficha Eletrônica de Isenção e não cumprir o determinado neste edital terá a sua inscrição processada como candidato de
ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
6.2.3 O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por
opção e responsabilidade pessoal, informando a referida opção na Ficha Eletrônica de Isenção ou no Requerimento
Eletrônico de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência,
conforme disposição legal.
6.2.4 O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência deverá
encaminhar, dentro do período das inscrições, Laudo Médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros
(Cartório de Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, o qual deverá atestar
a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID – com a provável causa da deficiência.
6.2.4.1 O laudo médico citado no item 6.2.4 deste Edital deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se
enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Federal n. 3298/1999 e suas alterações, de acordo
com as definições do item 6.1.5 deste Edital.
6.2.4.2 O Laudo Médico deverá ser entregue ou enviado, diretamente pelo candidato ou por terceiro, até o último dia de
inscrição, das seguintes formas:
a) na Prefeitura de Itabira, Seção de Protocolo e Atendimento, 1º andar do Paço Municipal, à Avenida Carlos de Paula
Andrade, 135, Centro, Itabira, das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados);
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado à Prefeitura
de Itabira – à Avenida Carlos de Paula Andrade, 135, Centro – CEP35.900-206 Itabira/MG. Nesse caso, para a
validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 4.2.2, deste Edital.
6.2.4.3 O Laudo Médico deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do
envelope os seguintes dados:
a) Concurso Público Prefeitura Municipal de Itabira - Edital n. 01/2012;
b) referência: LAUDO MÉDICO;
c) nome completo e número de identidade do candidato;
d) cargo para o qual o candidato concorrerá.
6.2.4.4 O Laudo Médico será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n.
3.298/1999 e suas alterações, e de acordo com as definições do item 6.1.5 deste Edital.
6.2.4.5 O Laudo Médico mencionado terá validade somente para este concurso e não será devolvido, ficando a sua guarda
sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itabira.
6.2.4.6 Perderá o direito de concorrer às vagas destinadas neste Edital aos candidatos portadores de deficiência, mesmo
que declarada tal condição no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha Eletrônica de Isenção, o candidato que:
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a) não entregar o laudo médico;
b) entregar o laudo médico fora do prazo estabelecido no item 4.2.2;
c) entregar o laudo médico sem data de expedição ou com data de expedição superior ao prazo máximo de 90
(noventa) dias antes do término das inscrições;
d) entregar laudo médico que não contenha a expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID.
6.2.4.7 Encerrado o período das inscrições, a Prefeitura Municipal de Itabira designará uma Equipe Multiprofissional que
analisará o Laudo Médico encaminhado pelo candidato, verificando se há correspondência entre a Classificação
Internacional de Doença – CID – constante do respectivo laudo e as exigências do Decreto Federal n. 3.298/1999 e suas
alterações. Em caso negativo, a inscrição como candidato com deficiência será indeferida e o candidato, nessas
circunstâncias, será inscrito no concurso como candidato às vagas de ampla concorrência.
6.3 Procedimentos para solicitação de condições especiais para realização de provas
6.3.1 O candidato com deficiência poderá requerer, no momento do pedido de isenção da taxa de inscrição ou no ato da
inscrição, atendimento especial para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a
realização destas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n. 3.298/1999 e suas alterações.
6.3.2 A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência, assim considerada aquela
que possibilita a prestação do exame respectivo, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica,
devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela FUNDEP.
6.3.3 O candidato com deficiência deverá assinalar, na Ficha Eletrônica de Isenção ou no Requerimento Eletrônico de
Inscrição, nos respectivos prazos, a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.
6.3.4 O candidato com deficiência que eventualmente não proceder conforme disposto no item 6.3.3 deste Edital, não
indicando na Ficha Eletrônica de Isenção ou no Requerimento Eletrônico de Inscrição, a condição especial de que
necessita, poderá fazê-lo, por meio de requerimento de próprio punho, datado e assinado, devendo este ser enviado à
FUNDEP, até o término das inscrições, nas formas previstas no item 6.2.4.2, deste Edital.
6.3.5 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá encaminhar
requerimento por escrito, datado e assinado, acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência,
que deverá justificar a necessidade do tempo adicional solicitado pelo candidato, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto
Federal n. 3.298/1999, até o término do período das inscrições.
6.3.6 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema.
6.3.7 Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho de
letra correspondente a corpo 24.
6.3.8 O candidato que não estiver concorrendo às vagas reservadas aos candidatos com deficiência e que por alguma razão
necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá apresentar à FUNDEP, em até 5 (cinco) dias úteis
anteriores à data da Prova, requerimento por escrito, datado e assinado, indicando as condições de que necessita para a
realização das provas e as razões de sua solicitação. A concessão do atendimento especial fica condicionada à
possibilidade técnica examinada pela FUNDEP.
6.3.8.1 Este requerimento deverá ser encaminhado nas formas previstas no item 6.2.4.2 deste Edital.
6.4 Resultado da Análise dos Laudos Médicos
6.4.1 A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições como portador de deficiência e/ou pedido de condições
especiais indeferidos, de acordo com parecer da Equipe Multiprofissional designada pela Prefeitura Municipal de Itabira será
publicada no quadro de avisos afixado na portaria da sede da Prefeitura Municipal de Itabira, na Avenida Carlos de Paula
Andrade, nº 135, Centro, Itabira /MG, no Diário Oficial do Município e divulgada nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.itabira.mg.gov.br> até o dia 06 de novembro de 2012.
6.4.2 O candidato que não tiver caracterizada pela Equipe Multiprofissional a deficiência declarada na Ficha Eletrônica de
Isenção ou no Requerimento Eletrônico de Inscrição e sendo o recurso previsto no item 11.1, alínea “c” indeferido, nos
termos do artigo 4º do Decreto Federal n. 3.298/1999, terá sua inscrição processada para concorrer somente às vagas da
ampla concorrência.
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6.5 Inspeção médica
6.5.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência, se aprovado no concurso público, será convocado para se
submeter à inspeção médica promovida por perícia médica oficial.
6.5.2 A perícia médica oficial de que trata o item 6.5.1 verificará se existe ou não caracterização da deficiência declarada
pelo candidato e, em seguida, expedirá o laudo médico para encaminhará para Seção de Segurança e Medicina do Trabalho
da Prefeitura Municipal de Itabira que emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional. A perícia médica oficial também deverá
averiguar se existe compatibilidade da deficiência declarada pelo candidato com as atribuições do cargo para o qual foi
nomeado, nos termos do art. 43 do Decreto Federal n. 3.298/1999 e suas alterações.
6.5.3 O candidato às vagas da reserva legal que não for considerado pessoa com deficiência pela perícia médica oficial nos
termos do art. 4º e seus incisos do Decreto Federal n. 3.298/1999 e suas alterações perderá o direito à vaga reservada aos
candidatos com deficiência, devendo ser eliminado dessa relação específica e permanecer na relação de candidatos
classificados para a ampla concorrência.
6.5.4 O candidato inscrito como pessoa com deficiência declarado inapto na inspeção médica, em virtude de
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, será eliminado do concurso público e terá seu ato de
nomeação tornado sem efeito.
6.5.5 O candidato que se declarou pessoa com deficiência que não comparecer no dia, na hora e no local marcados para a
realização da inspeção médica será eliminado deste Concurso Público.
6.5.6 Não haverá segunda chamada para a realização da inspeção médica, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.
6.5.7 O Laudo Médico que não caracterize o candidato como pessoa com deficiência propiciará ao candidato a oportunidade
de recorrer à Comissão de Avaliação em caso de inconformismo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data em
que a Comissão der ciência do referido laudo ao candidato.
6.5.7.1 O recurso de que trata o item 6.5.7 deste Edital deverá ser interposto por meio de requerimento fundamentado e
entregue na Seção de Protocolo e Atendimento, 1º andar do Paço Municipal, à Av. Carlos de Paula Andrade, 135 – Centro –
Itabira/MG, no horário das 9h às 17h, sendo facultada ao requerente a juntada dos documentos que julgar convenientes.
6.5.7.2 Para fins de elaboração do recurso de que trata o item 6.5.7 deste Edital, estará disponível formulário específico de
requerimento, nos endereços eletrônicos <www.itabira.mg.gov.br> e <www.gestaodeconcursos.com.br> e na Prefeitura, na
Seção de Protocolo e Atendimento, 1º andar do Paço Municipal, à Av. Carlos de Paula Andrade, 135 – Centro – Itabira/MG.
6.5.7.3 O recurso de que trata o item 6.5.7 deste Edital será decidido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis e, se acatado,
poderá a Comissão de Avaliação convocar o recorrente para nova inspeção médica a ser realizada por profissionais por ela
designados.
6.5.7.4 O recurso de que trata o item 6.5.7 deste Edital suspenderá o prazo legal para posse do candidato nomeado até seu
trânsito em julgado na esfera administrativa.
6.5.8 Após a investidura do candidato nomeado como pessoa com deficiência, a deficiência não poderá ser arguida para
justificar a concessão de aposentadoria, salvo nas hipóteses excepcionais de agravamento imprevisível da deficiência que
impossibilite a permanência do servidor em atividade.
6.5.9 As vagas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais
candidatos, observada a ordem geral de classificação.
7 COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO – CDI
7.1 A FUNDEP divulgará no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>, para consulta e impressão pelo próprio
candidato, até 5 (cinco) dias úteis antes das datas de realização das provas, as datas, os horários e locais de realização das
provas.
7.2 Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a FUNDEP, através do telefone: (31) 34096827, do e-mail concursos@fundep.ufmg.br, pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos,
no endereço: FUNDEP/Gerência de Concursos, Avenida Presidente Antônio Carlos, nº. 6.627 – Unidade Administrativa II –
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3º andar – Campus Pampulha/UFMG – Belo Horizonte (acesso pela Avenida Antônio Abraão Caram – portão 2), no horário
de 09h às 11h30min e de 13h30m às 16h30min (exceto sábados, domingos e feriados).
7.3 É da exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inscrição deferida, consultar e imprimir no endereço
eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>, o Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI, onde constarão as datas,
horários e locais de realização das provas.
7.4 No CDI estarão expressos nome completo do candidato, número do documento de identidade, data de nascimento, as
datas, os horários, os locais de realização das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao candidato.
7.5 É obrigação do candidato conferir no CDI seu nome, o número do documento utilizado na inscrição, a sigla do órgão
expedidor, bem como a data de nascimento.
7.6 Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de identidade utilizado na
inscrição, na sigla do órgão expedidor ou na data de nascimento deverão, obrigatoriamente, ser comunicados à
FUNDEP/Gerência de Concursos, apresentando o Documento de Identificação, por meio do fax (31) 3409-6826 ou e-mail
concursos@fundep.ufmg.br, ou ainda ao aplicador de provas, no dia, no horário e no local de realização das provas, o que
será anotado no Relatório de Ocorrências.
7.6.1 O candidato que não solicitar as correções dos dados previstos no item anterior, até o dia da realização das provas (02
de dezembro de 2012), não poderá alegar posteriormente, essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
7.7 Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados e confirmados pelo candidato
na Ficha Eletrônica de Isenção ou no Requerimento Eletrônico de Inscrição, relativos ao cargo, bem como à condição em
que concorre.
8 ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
8.1 A seleção dos candidatos para todos os cargos será constituída de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório e Prova de Títulos, de caráter classificatório.
8.2 Prova objetiva
8.2.1 A Prova Objetiva será aplicada a todos os candidatos deste Concurso Público e será elaborada nos termos do Anexo
C deste Edital.
8.2.2 A Prova Objetiva versará sobre os conteúdos especificados no Anexo C deste Edital, de acordo com o cargo a que o
candidato estiver concorrendo.
8.2.2.1 As Provas Objetivas para os cargos de Nível Fundamental Completo, Nível Médio Completo e Nível Médio Técnico
Completo conterão 30 (trinta) questões de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas de respostas para cada questão,
sendo apenas 01 (uma) alternativa correta, valendo 2,0 (dois) pontos cada questão, totalizando 60 (sessenta) pontos.
8.2.2.2 As Provas Objetivas para os cargos de Nível Superior Completo conterão 40 (quarenta) questões de múltipla escolha
com 04 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas 01 (uma) alternativa correta, valendo 2,0 (dois)
pontos cada questão, totalizando 80 (oitenta) pontos.
8.2.3 Será eliminado deste Concurso Público o candidato que:
a) obtiver nota zero em qualquer um dos conteúdos avaliados na Prova Objetiva;
b) não obtiver o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de acertos no total de pontos distribuídos no conjunto de
conteúdos da Prova Objetiva.
8.3 Prova de Títulos
8.3.1 A segunda etapa será constituída de Prova de Títulos para os candidatos aprovados na Prova Objetiva dos Cargos
Públicos de Nível Superior Completo e obedecerá aos critérios estabelecidos no Anexo D deste Edital.
8.3.2 Para o julgamento de títulos, de caráter classificatório, serão recebidos os títulos de todos os candidatos aprovados
para os cargos de Nível Superior, no prazo de 4 (quatro) dias úteis contados do dia seguinte ao da publicação do Resultado
final das Provas Objetivas após recursos contra totalização dos pontos. Os títulos deverão ser entregues:
a) pessoalmente ou por terceiro, na Fundep /Gerência de Concursos, situada à Avenida Presidente Antônio Carlos, n. 6.627
- Unidade Administrativa II – 3º andar – Campus Pampulha/UFMG – Belo Horizonte/MG (acesso pela Avenida Antônio
Abraão Caram – portão 2), das 9h às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min (exceto sábados, domingos e feriados);
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b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado à Fundep
/Gerência de Concursos – Caixa Postal 856 – CEP 30161-970 – Belo Horizonte/MG. Nesse caso, para a validade da
entrega, a data da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 8.3.2 deste Edital.
c) na Prefeitura de Itabira, situada à Avenida Carlos de Paula Andrade, 135 – 1º andar - Seção de Protocolo e Atendimento,
das 9h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados).
8.3.3 A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos é facultativa. O candidato que não entregar Título não será
eliminado do Concurso Público.
8.3.4 O candidato deverá apresentar a documentação em envelope lacrado, tamanho ofício, contendo externamente, em sua
face frontal, os seguintes dados:
a) Concurso Público da Prefeitura de Itabira – PROVA DE TÍTULOS – Edital n. 01/2012;
b) nome completo e número de inscrição do candidato;
c) especificação do cargo para o qual está concorrendo.
8.3.5 A documentação deverá ser entregue individualmente, não podendo, dentro de um mesmo envelope, conter títulos de
mais de um candidato.
8.3.6 Será de inteira responsabilidade do candidato a entrega da documentação referente a títulos.
8.3.7 Todos os títulos deverão ser entregues de uma única vez, não se admitindo complementação, suplementação,
inclusão e/ou substituição de documentos durante ou após os períodos estabelecidos neste Edital.
8.3.8 Não serão aceitos títulos entregues fora do prazo, por fax, por internet ou por qualquer outra forma não prevista neste
Edital.
8.3.9 Toda documentação deverá ser apresentada mediante cópia legível devidamente autenticada em serviço notarial e de
registros (Cartório de Notas). Os documentos que constarem o verso em branco deverão ser batidos um carimbo com a
expressão “Em branco”.
8.3.10 Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS.
8.3.11 Será da exclusiva responsabilidade do candidato a entrega da documentação referente a títulos.
8.3.12 Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos de
conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da
instituição e do responsável pela expedição do documento.
8.3.13 Serão pontuados apenas 1 (um) título de especialização lato sensu,1 (um) de Mestrado e 1 (um) de Doutorado.
8.3.14 A comprovação de títulos referentes à pós-graduação, para a qual não se aceitarão declarações, atestados e
documentos em língua estrangeira, observará os seguintes critérios:
8.3.14.1 Especialização em nível lato sensu, mediante a apresentação de fotocópia autenticada em cartório, do certificado
de conclusão, expedido por instituição superior reconhecida pelo MEC ou pelo CEE, com indicação da carga horária e dos
conteúdos ministrados/histórico.
8.3.14.2 Especialização em nível stricto sensu (mestrado e doutorado), mediante a apresentação de fotocópias autenticadas
em cartório, dos respectivos diplomas, expedidos por instituição superior reconhecida pelo MEC ou de fotocópias
autenticadas em cartório das Atas das Bancas Examinadoras, devidamente assinadas, comprovando a aprovação das
dissertações ou teses.
8.3.15 Os candidatos detentores de diplomas de mestrado ou doutorado realizados em universidades estrangeiras só terão
seus cursos considerados para os fins deste Edital se seus diplomas tiverem sido revalidados conforme as regras
estabelecidas pelo MEC.
8.3.16 Em nenhuma hipótese serão devolvidas ou disponibilizadas cópias, aos candidatos, dos documentos entregues
referentes aos títulos.
8.3.17 Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem as exigências deste edital.
9 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
9.1 Condições para realização das provas
9.1.1 As provas serão aplicadas na cidade de Itabira, no dia 02 de dezembro de 2012, ficando esta data subordinada à
disponibilidade de locais adequados à realização das provas.
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9.1.2 Não haverá segunda chamada para as provas, devendo ser eliminado deste Concurso Público o candidato ausente por
qualquer motivo.
9.1.3 As Provas Objetivas terão a duração máxima de 3 (três) horas.
9.1.3.1 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato ausentar-se em definitivo da sala de provas antes de
decorridas 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos do início das provas.
9.1.3.2 O candidato somente poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva ao deixar em definitivo a sala de
provas nos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas.
9.1.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do
Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas.
9.1.5 Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições previstas neste Edital.
9.1.6 Não será permitido ao candidato prestar provas fora da data, do horário estabelecido ou do espaço físico determinado
pela FUNDEP.
9.1.7 O ingresso do candidato na sala para a realização das provas somente será permitido dentro do horário estabelecido
pela FUNDEP, informado no CDI e divulgado na forma prevista no Edital.
9.1.8 Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 (sessenta) minutos antes do horário previsto para o início
da realização das provas, munidos do original de documento de identidade oficial com foto, de caneta esferográfica de tinta
azul ou preta, fabricada em material transparente, de lápis, e, preferencialmente, do Comprovante Definitivo de Inscrição –
CDI.
9.1.8.1 O candidato não poderá utilizar-se, em hipótese alguma, de borracha, lápis-borracha, lapiseira ou outro material
distinto do constante no item anterior desse Edital.
9.1.9 No caso de perda, roubo ou na falta do documento de identificação com o qual se inscreveu neste Concurso Público, o
candidato poderá apresentar outro documento de identificação equivalente, conforme disposto no item 9.1.10 deste Edital.
9.1.10 Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira expedida por
Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CREA, CRA etc), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista,
Carteira de Motorista com foto ou Passaporte válido.
9.1.11 O documento de identificação deverá estar em perfeita condição a fim de permitir, com clareza, a identificação do
candidato, devendo conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data de nascimento e assinatura e deverá ser apresentado
no dia da prova.
9.1.12 Não serão aceitos documentos de identidade com prazos de validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou
danificados, podendo o candidato ser submetido à identificação digital que compreende a coleta de assinatura e a impressão
digital em formulário próprio.
9.1.12.1 O candidato, no caso indicado no item 9.1.12, não poderá se ausentar do local determinado para a realização das
provas até que seja feita sua identificação.
9.1.13 O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença de acordo com aquela constante no seu documento de
identidade.
9.1.14 Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio,
acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação de provas.
9.1.15 Não será permitida, nos locais de realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas
pela FUNDEP, observado o previsto no item 9.1.38.1 deste Edital.
9.1.16 A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, mediante termo
formal, na presença de, no mínimo, dois candidatos convidados aleatoriamente nos locais de realização das provas.
9.1.17 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens
de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso vetar o ingresso do
candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados.
9.1.18 O candidato deverá levar somente os objetos citados no item 9.1.8 deste Edital. Caso assim não proceda, os
pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos aplicadores durante todo o período de permanência dos
candidatos no local da prova, não se responsabilizando a FUNDEP nem a Prefeitura Municipal de Itabira por perdas,
extravios ou danos que eventualmente ocorrerem.
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9.1.19 Os objetos ou documentos perdidos durante a realização das provas, que porventura venham a ser entregues à
FUNDEP, serão guardados pelo prazo de 90 (noventa) dias e encaminhados posteriormente à Seção de Achados e
Perdidos dos Correios.
9.1.20 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros,
códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios.
9.1.21 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço,
colar, brinco ou similares.
9.1.22 Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra.
9.1.23 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento
oficial de licença para o respectivo porte.
9.1.24 As instruções constantes no Caderno de Questões da Prova Objetiva e na Folha de Respostas, bem como as
orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam este Edital e deverão ser
rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.
9.1.25 Findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá entregar ao Aplicador de Sala, a Folha de
Respostas da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada.
9.1.26 O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização das provas.
9.1.27 O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos nesse Edital.
9.1.28 Será eliminado deste Concurso Público, o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões.
9.1.29 Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que:
a) tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;
b) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público, por qualquer
meio;
c) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
d) portar arma (s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o
respectivo porte;
e) portar, mesmo que desligados, durante o período de realização das provas, quaisquer equipamentos eletrônicos
como relógios, calculadora, walkman, notebook, palm-top, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, beep, pager entre outros, ou deles fizer
uso;
f) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;
g) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões da Prova Objetiva e na Folha de Respostas da
Prova Objetiva e demais orientações e instruções expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas;
h) fizer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no CDI ou em quaisquer outros meios, que
não os permitidos nesse Edital;
i) se recusar a submeter-se a detector de metais e identificação digital;
j) deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, findo o prazo limite para realização das provas.
9.1.30 Caso ocorra alguma situação prevista no item 9.1.29 deste Edital, a FUNDEP lavrará ocorrência e, em seguida,
encaminhará o referido documento a Comissão do Concurso Público, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.
9.1.31 Somente serão permitidos assinalamentos na Folha de Respostas feitos com caneta esferográfica de tinta azul ou
preta, fabricada em material transparente, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, respeitadas as
condições solicitadas e concedidas às pessoas com deficiência.
9.1.32 O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas da
Prova Objetiva, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.
9.1.33 Não haverá substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva por erro do candidato.
9.1.34 Na correção da Folha de Respostas, serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que contiverem
mais de uma resposta e as rasuradas.
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9.1.35 Será considerada nula a Folha de Respostas da Prova Objetiva que estiver marcada ou escrita, respectivamente, a
lápis, bem como contendo qualquer forma de identificação ou sinal distintivo (nome, pseudônimo, símbolo, data, local,
desenhos ou formas) produzido pelo candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.
9.1.36 Os gabaritos das Provas Objetivas serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura, no 2º dia subseqüente ao
da aplicação da prova.
9.1.37 Os gabaritos e as questões serão divulgados nos endereços eletrônicos <www.gestaodeconcursos.com.br> e
<www.itabira.mg.gov.br> no 2º dia subseqüente ao da aplicação da prova.
9.1.38 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim o
requeira conforme o disposto no item 9.1.38.1 deste Edital.
9.1.38.1 A solicitação deverá ser feita em até 07 (sete) dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de
requerimento, datado e assinado, entregue pessoalmente ou por terceiro, ou enviado, via FAX (31) 3409-6826 ou e-mail
concursos@fundep.ufmg.br à FUNDEP/Gerência de Concursos, situada à Avenida Presidente Antônio Carlos, n. 6.627 –
Unidade Administrativa II, 3º andar, Campus Pampulha/UFMG, Belo Horizonte/MG, (acesso pela Avenida Antônio Abraão
Caram – Portão 2) das 9h às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min, exceto sábados, domingos e feriados.
9.1.38.2 A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no item 9.1.38.1 deste Edital, seja qual for o
motivo alegado, poderá não ter a solicitação atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de
realização das provas.
9.1.38.3 Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no item 9.1.38.1 deste Edital, o atendimento às condições
solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido pela FUNDEP.
9.1.38.4 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
9.1.38.5 Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local deste
Concurso.
9.1.38.6 A criança deverá estar acompanhada somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro
indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação
deste Concurso.
9.1.38.7 A candidata lactante que não levar acompanhante não realizará as provas.
9.1.38.8 A FUNDEP não disponibilizará acompanhante para guarda de criança.
9.1.38.9 A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um Fiscal, do sexo feminino, da FUNDEP
que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital.
10 CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1 Havendo empate na totalização dos pontos, por cargo, terá preferência o candidato com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 Estatuto do Idoso.
10.2
Persistindo, ainda o empate na classificação com aplicação do item 10.1, o desempate beneficiará o candidato que,
na ordem a seguir, tenha obtido, sucessivamente:

a) maior pontuação no conteúdo de Conhecimentos Específicos;
b) maior pontuação no conteúdo de Língua Portuguesa;
c) maior pontuação no conteúdo de Conhecimentos Gerais;
d) maior idade, assim considerando dia, mês e ano de nascimento e desconsiderando hora de nascimento.
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RECURSOS

11.1
Caberá interposição de recurso fundamentado à Fundep no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia
subsequente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na
esfera de direitos dos candidatos, tais como nas seguintes situações:
a) contra indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição;
b) contra indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição;
c) contra indeferimento da inscrição como candidato portador de deficiência e da condição especial;
d) contra questões das Provas Objetivas e gabaritos preliminares;
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e) contra a totalização dos pontos obtidos na Prova Objetiva, desde que se refira a erro de cálculo das notas;
f) contra a totalização dos pontos obtidos na Prova de Títulos e Classificação Final neste Concurso Público.
11.1.1 No caso de indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição, alínea “b”,
além de proceder conforme disposto no item 11.2, o candidato deverá, obrigatoriamente, enviar por meio do fax (31) 34096826, e-mail concursos@fundep.ufmg.br ou pessoalmente na FUNDEP/Gerência de Concursos, situada à Av. Pres. Antônio
Carlos, n. 6.627 – Unidade Administrativa II, 3º andar, Campus Pampulha/UFMG, Belo Horizonte/MG, (acesso pela Avenida
Antônio Abraão Caram – Portão 2) das 9h às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min(exceto sábados, domingos e
feriados), cópia legível do comprovante de pagamento do valor da inscrição, com autenticação bancária, bem como de toda
a documentação e das informações que o candidato julgar necessárias à comprovação da regularidade do pagamento.
11.2. Os recursos mencionados no item 11.1 deste edital deverão ser encaminhados via internet, somente pelo endereço
eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>, por meio do link correspondente a cada fase recursal, conforme discriminado
no item 11.1, que estará disponível das 00h00min do primeiro dia recursal às 23he59min do terceiro dia recursal.
11.3. Os recursos encaminhados via internet, conforme especificado no item 11.2, devem seguir as determinações
constantes no endereço eletrônico da Fundep /Gestão de Concursos e:
a) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
b) ser elaborados com argumentação lógica, consistente e acrescidos de indicação da bibliografia pesquisada pelo
candidato para fundamentar seus questionamentos;
c) apresentar a fundamentação referente apenas a questão previamente selecionada para recurso.
11.4. Para a situação mencionada no item 11.1, alínea “d” deste edital, será admitido um único recurso por questão para
cada candidato, devidamente fundamentado.
11.5. Não serão aceitos recursos coletivos.
11.6. Serão indeferidos os recursos que:
a) não estiverem devidamente fundamentados;
b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
c) forem encaminhados via fax, telegrama, correios ou via internet fora do endereço eletrônico/ link definido no item 11.2,
com exceção a situação prevista no item 11.1.1.
d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no item 11.1;
e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso.
11.7. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos
similares cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 11.1 deste edital.
11.8 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br>.
11.9 Após a divulgação oficial de que trata o item 11.8 deste Edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca
examinadora sobre o recurso ficará disponível para consulta individualizada do candidato no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br>, na “Área do Candidato”, no item “Meus Recursos”, até o encerramento deste Concurso
Público.
11.10 A decisão de que trata o item 11.8 deste edital terá caráter terminativo e não será objeto de reexame.
11.11 Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e
não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de
recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos
mantidos sem receber pontuação a mais.
11.12 No que se refere ao item 11.1, alínea “f”, se a argumentação apresentada no recurso for procedente e levar à
reavaliação dos títulos anteriormente analisados, prevalecerá à nova análise para efeito de classificação.
11.13 Alterado o gabarito oficial pela Banca Examinadora, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão
corrigidas de acordo com o novo gabarito.
11.14 Na ocorrência do disposto nos itens 11.11 e 11.12 deste Edital, poderá haver alteração da classificação inicial obtida
para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota
mínima exigida.
11.15 Não haverá reapreciação de recursos.
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12 RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO
12.1 Para os cargos de Nível Médio, Técnico e Fundamental a classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos
nas provas objetivas e para cargos de Nível Superior será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas objetivas e títulos.
12.2 A classificação, por cargo, será feita em ordem decrescente da nota final obtida nas provas objetivas e de títulos,
quando for o caso, em listas de classificação para cada cargo.
12.3 Serão considerados eliminados, para todos os efeitos, os demais candidatos que não satisfizerem todos os requisitos
fixados no item 8.2.3, não havendo, sob hipótese nenhuma, classificação dos mesmos.
12.4 O resultado final das provas objetivas será publicado no quadro de avisos afixado na portaria da sede da Prefeitura
Municipal de Itabira, na Avenida Carlos de Paula Andrade, nº 135, Centro, Itabira /MG, no Diário Oficial do Município” e
disponibilizado no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.itabira.mg.gov.br>.
12.5 No Resultado Final deste Concurso Público, os candidatos aprovados constarão na ordem crescente de classificação
relativa aos cargos para os quais concorreram.
12.6 Será publicada no quadro de avisos afixado na portaria da sede da Prefeitura Municipal de Itabira, na Avenida Carlos
de Paula Andrade, nº 135, Centro, Itabira /MG, no Diário Oficial do Município” e divulgada no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br>, a relação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva por cargos, em ordem
decrescente de notas, em duas listas, sendo a primeira uma lista geral, incluídos os candidatos com deficiência inscritos
para as vagas reservadas, e a segunda uma lista somente com os nomes destes últimos.
12.7 A relação dos candidatos aprovados nas Provas Objetivas contendo as notas de títulos será publicada no quadro de
avisos afixado na portaria da sede da Prefeitura Municipal de Itabira, na Avenida Carlos de Paula Andrade, nº 135, Centro,
Itabira /MG, no Diário Oficial do Município e divulgada no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>, contendo
a classificação final, em duas listas, sendo a primeira uma lista geral, incluídos os candidatos com deficiência inscritos para
as vagas reservadas, e segunda uma lista somente com os nomes destes últimos.
12.8 Após o julgamento dos recursos previstos neste Edital será publicado o Resultado Final deste Concurso Público no
quadro de avisos afixado na portaria da sede da Prefeitura Municipal de Itabira, na Avenida Carlos de Paula Andrade, nº
135, Centro, Itabira /MG, no Diário Oficial do Município e divulgada no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br>.
12.9 Não haverá divulgação da relação de candidatos reprovados. O candidato reprovado poderá obter as suas notas
através de consulta individual no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>.
13 HOMOLOGAÇÃO
13.1 O Resultado Final do Concurso Público será homologado através de Decreto Municipal.
13.2 O ato de Homologação do Resultado Final deste Concurso Público será publicado no quadro de avisos afixado na
portaria da sede da Prefeitura Municipal de Itabira, na Avenida Carlos de Paula Andrade, nº 135, Centro, Itabira /MG, no
Diário Oficial do Município e divulgado nos endereços eletrônicos <www.gestaodeconcursos.com.br> e
<www.itabira.mg.gov.br>.
14 NOMEAÇÃO
14.1 Concluído este Concurso Público e homologado o Resultado Final, a concretização do ato de nomeação dos
candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertado neste Edital obedecerá à estrita ordem de classificação, ao prazo
de validade deste Concurso Público e ao cumprimento das disposições legais pertinentes.
14.2 O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público de que trata este Edital será nomeado para o cargo para o
qual se inscreveu, devendo ser observado o número de vagas estabelecido no Anexo A deste Edital.
14.3 A nomeação dos candidatos com deficiência aprovados e classificados neste Concurso Público observará, para cada
cargo, a proporcionalidade e a alternância com os candidatos de ampla concorrência, obedecida a classificação final desses
candidatos.
14.4 A nomeação de um candidato aprovado e classificado como pessoa com deficiência ensejará a dedução dessa vaga do
total de vagas ofertado neste Edital para cada cargo.
14.5 Cumprida a reserva estabelecida no Decreto Federal N. 3.298, de 20 de Dezembro de 1999, dar-se-á continuidade ao
provimento das vagas destinadas à ampla concorrência.
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15 EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS
15.1 O candidato nomeado deverá submeter-se a exames médicos pré-admissionais, requisitados pelo médico do trabalho,
indicado pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho que deverão aferir a aptidão física e mental para exercício do
cargo.
15.2 Poderão, a critério clínico, serem exigidos novos exames e testes complementares considerados necessários para a
conclusão do exame médico pré-admissional.
15.3 O candidato considerado inapto no exame médico pré-admissional estará impedido de tomar posse e terá seu ato de
nomeação tornado sem efeito.
15.4 O candidato inscrito como pessoa com deficiência, se aprovado na forma do disposto neste edital, paralelamente à
realização do exame médico pré-admissional, será submetido à inspeção médica por perícia médica oficial a ser designada
pela Prefeitura Municipal de Itabira, nos termos do item 6.5 e seus subitens deste Edital.
15.5 Qualquer candidato, sendo pessoa com deficiência ou não, que não comparecer no dia, na hora e no local marcados
para a realização dos exames médicos pré-admissionais será eliminado deste Concurso Público.
16 POSSE
16.1 O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato de
sua nomeação, ressalvados os casos de urgência, a critério da Administração, hipótese em que o prazo será reduzido a até
10 (dez) dias, nos termos da Lei Municipal 4.056, de 16 de abril de 2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais.
16.2 O candidato que não tomar posse dentro do prazo mencionado no item 16.1 deste Edital terá seu ato de nomeação
tornado sem efeito nos termos da Lei Municipal 4.056 , de 16 de abril de 2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais.
16.3 Para tomar posse no cargo em que foi nomeado, o candidato deverá atender os requisitos de investidura dispostos no
item 3 e seus subitens deste Edital e apresentar, obrigatoriamente, os originais e as respectivas fotocópias simples dos
seguintes documentos:
a) documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia;
b) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição;
c) cadastro nacional de pessoa física – antigo CPF;
d) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino;
e) comprovante de residência atualizado;
f) comprovante de conclusão de escolaridade exigida para o cargo, de acordo com o Anexo B deste Edital,
devidamente reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais de ensino;
g) comprovante de registro em órgão de classe, quando se tratar de profissão regulamentada;
h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver;
i) certidão de nascimento ou casamento;
j) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO – com conclusão pela aptidão ao exercício do cargo, emitido pelo médico do
trabalho da Prefeitura Municipal de Itabira;
k) duas fotos 3x4 coloridas recente.
l) declarações em formulário específico:
1. declaração de bens ou valores;
2. declaração informando se exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública nos âmbitos federal, estadual ou
municipal;
3. declaração informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência social.
16.4 Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos especificados no
item 16.3 deste Edital, bem como deixar de comprovar qualquer um dos requisitos para investidura no cargo estabelecidos
no item 3 e seus subitens deste Edital.
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17 EXERCÍCIO E MOVIMENTAÇÃO
17.1 Após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e deverá entrar em exercício em até 15 dias
após a posse, nos termos da Lei Municipal 4.056/2007.
17.2 O servidor não poderá solicitar remoção, transferência, disposição para outro órgão público ou qualquer outra forma de
movimentação, devendo ser desconsiderada qualquer pretensão nesse sentido durante o Período de Estágio Probatório.
17.3 A Prefeitura Municipal de Itabira poderá, após o período de Estágio Probatório, por necessidade e interesse público,
promover a remoção, de ofício, dos servidores investidos nos cargos de que trata este edital, entre as unidades de sua
estrutura orgânica, na forma da lei.
18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este Concurso Público contidas nos comunicados,
neste Edital, em editais complementares, avisos e comunicados a serem publicados.
18.2 Informações e orientações a respeito deste Concurso Público até a data da homologação poderão ser obtidas na
FUNDEP/Gerência de Concursos, situada à Avenida Presidente Antônio Carlos, n. 6.627 – Unidade Administrativa II, 3º
andar, Campus Pampulha/UFMG, Belo Horizonte-MG (acesso pela Avenida Antônio Abraão Caram – portão 2), das 9h às
11h30min ou das 13h30min às 16h30min (exceto sábados, domingos e feriados) ou pelo telefone (31) 3409-6827, ou pelo email concursos@fundep.ufmg.br, ou no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>.
18.2.1 A FUNDEP e a Prefeitura Municipal de Itabira se responsabilizam a responder aos questionamentos referentes a este
certame direcionados SOMENTE aos e-mails e endereços eletrônicos indicados neste edital, são eles:
<www.gestaodeconcursos.com.br>, <www.itabira.mg.gov.br>, <concursos@fundep.ufmg.br> ou <Fale Fundep>.
18.3 É da exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, avisos e
comunicados referentes a este Concurso Público que sejam publicadas no quadro de avisos afixado na portaria da sede da
Prefeitura Municipal de Itabira, na Avenida Carlos de Paula Andrade, nº 135, Centro, Itabira /MG, no Diário Oficial do
Município ” e divulgadas nos endereços eletrônicos <www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.itabira.mg.gov.br>.
18.4 As demais informações e orientações, após a homologação do Concurso Público, deverão ser obtidas no endereço
eletrônico oficial: <www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.itabira.mg.gov.br>.
18.5 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito. Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar,
retificação, aviso ou errata a serem publicados no quadro de avisos afixado na portaria da sede da Prefeitura Municipal de
Itabira, na Avenida Carlos de Paula Andrade, nº 135, Centro, Itabira /MG, no Diário Oficial do Município “e divulgados nos
endereços eletrônicos <www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.itabira.mg.gov.br>.
18.6 Não serão fornecidos quaisquer documentos comprobatórios de aprovação, classificação, atestados, certificados ou
certidões relativos a notas de candidatos neste Concurso Público, valendo, para esse fim, a respectiva publicação.
18.7 A FUNDEP não fornecerá, para candidatos, autoridades ou instituições de direitos público ou privado, nenhum
exemplar ou cópia de provas relativas a concursos públicos anteriores.
18.8 Os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo
justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de quaisquer recursos, laudos médicos, pedidos de isenção,
títulos e/ou de outros documentos após as datas e nas formas estabelecidas neste Edital.
18.9 As alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, não
serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público.
18.10 Até a divulgação do Resultado Final, em caso de mudança de endereço e telefones de contato, o candidato deverá
atualizar estes dados por meio do endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br> – “Área do Candidato” – “ Meu
Cadastro”.
18.11 Após o Resultado Final e durante o prazo de validade deste Concurso Público, é da exclusiva responsabilidade do
candidato manter seu endereço atualizado junto à Prefeitura Municipal de Itabira, na Avenida Carlos de Paula Andrade, nº
135, Centro, Itabira /MG , no horário das 8 às 17 hs, na Seção de Desenvolvimento de Recursos Humanos, 2º andar.
18.12 Será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes do não recebimento de qualquer
correspondência a ele encaminhada pela Prefeitura Municipal de Itabira decorrente de insuficiência, equívoco ou alteração
dos endereços.
18.13 A Prefeitura Municipal de Itabira e a FUNDEP não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outros
materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Concurso Público ou por quaisquer informações que estejam
em desacordo com o disposto neste edital.
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18.14 Para contagem do prazo de interposição de recursos e entrega de laudos médicos, pedidos de isenção, títulos e/ou
outros documentos, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o último dia do prazo estabelecido neste Edital, desde que
coincida com o dia de funcionamento normal da FUNDEP. Em caso contrário, ou seja, se não houver expediente normal na
FUNDEP, o período previsto será prorrogado para o primeiro dia seguinte de funcionamento normal.
18.15 Não serão considerados os recursos que não atenderem às formas e aos prazos determinados neste edital.
18.16 A comprovação da tempestividade dos laudos médicos, pedidos de isenção e/ou de outros documentos será feita,
quando encaminhados por SEDEX, pela data de postagem constante no envelope e, quando entregues pessoalmente, por
protocolo de recebimento atestando exclusivamente a entrega do envelope lacrado. No protocolo, constarão o nome do
candidato, a inscrição, o nome e o código do cargo para o qual concorre e a data de entrega do envelope. O conteúdo do
envelope entregue ou encaminhado via sedex é de exclusiva responsabilidade do candidato.
18.17 A FUNDEP não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada de laudos médicos, pedidos de
isenção e/ou de outros documentos, quando enviado via sedex.
18.18 Não serão disponibilizadas ao candidato cópias e/ou devolução de recursos, laudos médicos, pedidos de isenção e/ou
de outros documentos entregues, ficando a documentação sob a responsabilidade da FUNDEP até o encerramento do
concurso público.
18.19 Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação ou a substituição de documentos
durante ou após os períodos recursais previstos neste edital.
18.20 A análise dos recursos será de responsabilidade da FUNDEP, com exceção da análise prevista no item 6.5.7 que será
de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itabira.
18.21 A Prefeitura Municipal de Itabira e a FUNDEP eximem-se das despesas com deslocamento dos candidatos nos dias
de realização das provas, bem como se eximem da responsabilidade de reembolso de despesas de qualquer natureza
relativas à participação dos candidatos neste Concurso, ressalvada a única exceção prevista no item 4.3, deste Edital.
18.22 Os certames para cada cargo, regidos por este Edital, são independentes.
18.23 A Prefeitura Municipal de Itabira poderá homologar, por atos diferentes e em épocas distintas, o resultado final dos
diversos certames.
18.24 Independentemente de aprovação neste Concurso Público, não será admitido candidato ex-servidor que tenha sido
demitido por processo administrativo na Prefeitura Municipal de Itabira, nos termos e prazos estabelecidos no art. 215 da Lei
Municipal n. 4.056, de 16 de abril de 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itabira.
18.25 Após o término do concurso, a FUNDEP encaminhará toda documentação referente a este concurso para Prefeitura
Municipal de Itabira, para arquivamento pelo período de 5 (cinco) anos.
18.26 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos, avisos e
convocações, relativos a este Concurso Público que vierem a ser publicados em jornal oficial do município e divulgados nos
endereços eletrônicos <www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.itabira.mg.gov.br>.
18.27 A Comissão Especial do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Itabira poderá, a qualquer tempo, eliminar deste
Concurso Público, o candidato que porventura descumprir as normas ou o regulamento do presente edital.
18.28 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Itabira –
Edital 01/2012, nomeada pela Portaria n. 015, de 16 de abril de 2012, ouvida a FUNDEP, no que couber.
18.29 Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo A – Quadro de Cargos, Códigos, Vencimentos, Jornada de Trabalho e Distribuição de Vagas;
b) Anexo B – Atribuições Gerais dos Cargos e Habilitações
c) Anexo C – Quadro das Provas Objetivas;
d) Anexo D – Pontuação por Títulos;
e) Anexo E – Programas e Bibliografias Sugeridas.
Itabira, 05 e julho de 2012
João Izael Querino Coelho
Prefeito Municipal de Itabira
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ANEXO A
QUADRO DE CARGOS, CÓDIGOS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

CÓD.
DO
CARGO

CARGOS

Vencimentos

Jornada
de
trabalho

R$ 687,75

30 H/S

Vagas de
ampla
concorrência

101

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

201

AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO

R$ 1.154,91

30 H/S

202

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

R$ 1.025,15

30 H/S

301

ASSISTENTE SOCIAL

R$ 1.622,06

30 H/S

09

302

PEDAGOGO

R$ 1.622,06

30 H/S

05

303

PSICOLOGO ORGANIZACIONAL

R$ 1.622,06

30 H/S

01

304

PSICOLOGO

R$ 1.622,06

30 H/S

05

305

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

R$ 1.622,06

30 H/S

306

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LIBRAS

R$ 1.622,06

307

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - BRAILLE

308

PROFESSOR DE SERIES FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DE INFORMÁTICA
TOTAL DE VAGAS

01
18
01

Vagas
para
pessoas
com
deficiência
02
-

Total
de
vagas
01
20
01

01

10

01

06

-

01

01

06

63

07

70

30 H/S

02

01

03

R$ 1.622,06

30 H/S

02

01

03

R$ 1.622,06

30 H/S

06

01

07

113

16

129
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ANEXO B
ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS CARGOS E HABILITAÇÕES
CARGOS

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATIVIDADES

PRÉ-REQUISITO

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO
TRABALHO

Compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão, Ensino fundamental completo acrescido de Curso de Auxiliar de
tarefas auxiliares de enfermagem, no âmbito dos procedimentos Enfermagem de 400 horas/aula, ministrado por instituição de formação
relativos à proteção da saúde do servidor.
profissional ou escola técnica e registro no respectivo Conselho de
Classe e curso adicional de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.

AGENTE MUNICIPAL DE
TRANSITO

Compreende os cargos que se destinam a executar tarefas referentes
ao controle e à fiscalização do trânsito urbano, dirigindo o tráfego e
Curso de nível médio.
fazendo cumprir o Código Nacional de Trânsito, para reprimir infrações,
garantir a ordem e evitar acidentes.

TECNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO

Compreende os cargos que se destinam a executar a política de saúde
Ensino médio completo acrescido de Curso Técnico em Segurança do
e segurança do trabalho e a analisar e recomendar medidas de
Trabalho, ministrado por instituição de formação profissional reconhecida.
prevenção e controle de acidentes.

ASSISTENTE SOCIAL

Compreende os cargos que se destinam a coordenar, executar,
supervisionar e/ou avaliar estudos e pesquisas, planos, programas e Curso de nível superior em Serviço Social e registro no respectivo
projetos de assistência social à população do Município e aos Conselho de Classe.
servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo para a
solução de problemas na área social.

PEDAGOGO

Compreende os cargos que se destinam a aplicar conhecimentos no Curso de nível superior em Pedagogia e registro no respectivo Conselho
campo da pedagogia na área de gestão de pessoas, participando de de Classe.
programas de recrutamento e treinamento de pessoal, entre outros.

PSICOLOGO ORGANIZACIONAL

Compreende os cargos que se destinam a aplicar conhecimentos na Curso de nível superior em Psicologia e registro no respectivo Conselho
área de psicologia do trabalho, participando de programas de de Classe.
recrutamento e treinamento de pessoal, entre outros.

PSICOLOGO
PROFESSOR EDUCAÇÃO
INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
PROFESSOR EDUCAÇÃO
INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL LIBRAS
PROFESSOR EDUCAÇÃO
INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL BRAILLE
PROFESSOR SERIES FINAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL DE
INFORMÁTICA

Compreende os cargos que se destinam a identificar, avaliar, prevenir
e acompanhar clinicamente indivíduos que apresentem distúrbios
psíquicos ou comportamentais.
Compreende os cargos que se destinam à regência de classe de
educação infantil, ensino fundamental e alfabetização de jovens e
adultos, bem como a execução de trabalhos relativos à implementação
das grades curriculares.
Compreende os cargos que se destinam à regência de classe de
educação infantil, ensino fundamental e alfabetização de jovens e
adultos, bem como a execução de trabalhos relativos à implementação
das grades curriculares
Compreende os cargos que se destinam à regência de classe de
educação infantil, ensino fundamental e alfabetização de jovens e
adultos, bem como a execução de trabalhos relativos à implementação
das grades curriculares
Compreende os cargos que se destinam à regência de classe de
educação infantil, ensino fundamental e alfabetização de jovens e
adultos, bem como a execução de trabalhos relativos à implementação
das grades curriculares.

Curso de nível superior em Psicologia e registro no respectivo Conselho
de Classe.
Curso superior de graduação Normal Superior, Pedagogia ou Magistério
com Licenciatura Plena
Curso superior de graduação Normal Superior, Pedagogia ou Magistério
com Licenciatura Plena com certificado de conclusão de treinamento
específico para a área.
Curso superior de graduação Normal Superior, Pedagogia ou Magistério
com Licenciatura Plena com certificado de conclusão de treinamento
específico para a área.
Licenciatura Plena em Informática ou Bacharelado em Sistema de
Informação mais curso de complementação Pedagógica ou Licenciatura
Plena em qualquer área com Pós-Graduação em Informática ou mais de
80 horas de curso na área de atuação.
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ANEXO C
QUADRO DAS PROVAS OBJETIVAS

CÓD. DO
CARGO
101

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CONHECIMENTOS
PORTUGUES
GERAIS

CARGOS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

10

10

NÍVEL MÉDIO COMPLETO E NÍVEL MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
CÓD. DO CARGO

CARGOS

201

AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO

202

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

PORTUGUES CONHECIMENTOS GERAIS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
10

10

10
10

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CÓD. DO CARGO

CARGOS

PORTUGUES CONHECIMENTOS GERAIS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

301

ASSISTENTE SOCIAL

15

302

PEDAGOGO

15

303

PSICOLOGO ORGANIZACIONAL

15

304

PSICOLOGO

15

305

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

306

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LIBRAS

15

10

15
15

307

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - BRAILLE

15

308

PROFESSOR SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INFORMÁTICA

15
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ANEXO D – PONTUAÇÃO POR TÍTULOS
CARGO

PÓS GRADUAÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL

Conclusão de curso de
pós-graduação lato sensu,
com carga horária mínima
de 360 horas –
Especialização, na área de
seleção específica a que
concorre

PSICÓLOGO
ORGANIZACIONAL
PSCICÓLOGO

PONTUAÇÃO

MESTRADO

PONTUAÇÃO

Conclusão de curso de
pós-graduação stricto
sensu – Mestrado, na área
específica a que concorre

DOUTORADO

PONTUAÇÃO

Conclusão de curso de
pós-graduação stricto
sensu – Doutorado, na
área específica a que
concorre

PEDAGOGO
PROFESSOR
EDUCAÇÃO INFANTIL
E SÉRIES INICIAIS
DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR
EDUCAÇÃO INFANTIL
E SÉRIES INICIAIS
DO ENSINO
FUNDAMENTAL LIBRAS

2,0
Conclusão de curso de
pós-graduação lato sensu,
com carga horária mínima
de 360 horas –
Especialização, na área de
Educação

3,5
Conclusão de curso de
pós-graduação stricto
sensu – Mestrado, na área
de Educação

4,5
Conclusão de curso de
pós-graduação stricto
sensu – Doutorado, na
área de Educação

PROFESSOR
EDUCAÇÃO INFANTIL
E SÉRIES INICIAIS
DO ENSINO
FUNDAMENTAL BRAILLE
PROFESSOR DE
SERIES FINAIS DO
ENSINO
FUNDAMENTAL DE
INFORMÁTICA
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ANEXO E – PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO - AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
Língua portuguesa
Programa - Leitura, compreensão e interpretação de textos. Conhecimento da língua portuguesa - linguagem
formal. Morfologia (função das dez classes de palavras). Divisão silábica, concordâncias verbal e nominal,
regências verbal e nominal. Ortografia, pontuação e acentuação gráfica. Frase, oração e período. Gêneros
textuais: identificação dos gêneros textuais (bilhete, comunicado, convite, carta, notícia, poemas, circular dentre
outros), Variações linguísticas, diversas modalidades do uso da língua.
Bibliografia sugerida
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 46. ed. São Paulo: Nacional, 2005.
CUNHA, Celso, CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2001.
LUFT, Celso Pedro. Novo guia ortográfico. São Paulo: Globo, 2000.
SACCONI, Luiz Antônio. Gramática essencial da língua portuguesa.
Livros didáticos de língua portuguesa para o ensino fundamental.
Conhecimentos Gerais
Programa – Ética e Cidadania. Direitos humanos. Meio ambiente e qualidade de vida. Segurança no trabalho.
Bibliografia sugerida
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de segurança. Disponível em: <www.mte.gov.br> ou
<www.fiesp.com.br/download/medicina/trabalho.pdf>
KLOETZEL, Kurt. O que é meio ambiente. São Paulo: Brasiliense, 1994. Coleção Primeiros Passos,
VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2008. Coleção Primeiros Passos.
Conhecimentos específicos
Programa
Lei do Exercício Profissional de Enfermagem e Código de Ética da Enfermagem. Atuação do auxiliar de
enfermagem na Estratégia Saúde da Família. Epidemiologia, prevenção e controle de infecções. Importância da
notificação de doenças de notificação compulsória. Sistema Único em Saúde (SUS). Humaniza SUS, vigilância
sanitária, vigilância epidemiológica. Imunização: procedimentos em vacinação: técnicas e calendário nacional
para todas as faixas etárias. Princípios da administração de medicamentos: legislação, vias, doses (cálculos),
técnicas e cuidados de enfermagem. Feridas: cuidados de enfermagem relacionados ao tratamento e prevenção
de lesões cutâneas. Cuidados básicos de enfermagem na atenção à saúde do recém nascido, da criança,
adolescente, jovem, homem mulher, adulto e idoso (sinais vitais, higienização, administração de dietas, coleta de
material para exame, oxigenoterapia entre outras). Cuidados básicos na atenção e controle das doenças
infectocontagiosas, agudas, crônicas e parasitárias. Princípios de biossegurança.Central de material esterilizado:
conceitos, métodos e procedimentos específicos de limpeza, desinfecção e esterilização.
Bibliografia sugerida
BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo a saúde nos Municípios. 3ª ed. Brasília: 2009, 480p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Cadernos
Humaniza SUS. Vol. 1. Formação e Intervenção. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Cadernos
Humaniza SUS. Vol. 2. Atenção Básica. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático do Programa Saúde da Família. Parte 1.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Básica. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional
de Atenção Básica 4 ed Série E. Legislação de Saúde. Série Pactos pela Saúde 2006; v. 4. Brasília, 2007. 68 p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Vigilância em
Saúde. Zoonoses. Série B. Textos Básicos de Saúde. Cadernos de Atenção Básica n. 22. Brasília, 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretoria Técnica de Gestão. Dengue: manual
de enfermagem, adulto e criança. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília, 2008.
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Exposição a Materiais Biológicos. Saúde do Trabalhador 3 Protocolos de Complexidade diferenciada. Série A
Normas e Manuais técnicos. Brasília, 2006.
UCHIKAWA, Kazuko; SILVA, Arlete; PSALTIKIDIS, Eliane Molina. Enfermagem em centro de material de
esterilização. São Paulo: Manole, 2011.
BRASIL. Código de ética para os profissionais de enfermagem, reformulado: em vigor 12/05/2007.
BRASIL. Lei 7.498 de 25 de Junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá
outras providências. Publicada no DOU de 26 de Junho de 1986. Seção I – fls. 9.273 a 9.275.
BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário Básico de Vacinação da Criança. Disponível em:
<www.portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21462>
BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário Básico de Vacinação do Adolescente. Disponível em:
<www.portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21463>
BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário Básico de Vacinação do Adulto e Idoso. Disponível em:
<www.portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=21464>
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Básica
n. 19. Brasília, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta da Saúde do Adolescente. Meninos. Brasília, 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta da Saúde do Adolescente. Meninas. Brasília, 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta de Saúde da Criança. Menina. Passaporte da Cidadania, 7. ed.
Brasília, 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta de Saúde da Criança. Menino. Passaporte da Cidadania, 7. ed.
Brasília, 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília, 2008.
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica. Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva. Série A.
Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Básica n. 26. Brasília, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias. Guia de bolso. 8. ed. revista. Brasília, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e
suas Famílias em Situação de Violências. Orientação para gestores e profissionais de saúde. Brasília, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual técnico: pré-natal e puerpério. Atenção qualificada e humanizada. Série
Direitos Sexuais e Direitos reprodutivos-Caderno 5. Brasília, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção clínica das doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais
crônicas. Caderno de Atenção Básica, n. 14, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Rede Amamenta Brasil: Os primeiros passos (2007-2011). Brasília, 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da Criança: Nutrição Infantil. Aleitamento materno e alimentação
complementar. Caderno de Atenção Básica, n. 23. Brasília, 2009.
BRASIL. Notificação de Acidentes de Trabalho Fatais, Graves e com Crianças e Adolescentes. Saúde do
Trabalhador 2 Protocolos de Complexidade diferenciada. Série A Normas e Manuais técnicos. Brasília, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. Fluxograma de Atendimento - Acidentes de Trabalho. Brasília, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. Lesões por esforços repetitivos (LER). Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort).
Dor relacionada ao trabalho.
Protocolos de atenção integral à Saúde do Trabalhador de Complexidade diferenciada. Brasília, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e
adolescentes. Norma Técnica. Série A. Normas e Manuais técnicos. Série Direitos Sexuais e direitos
reprodutivos. Caderno n° 6. 3ª ed. atualizada e ampliada, Brasília, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias. 2ª ed. da publicação
―Amamentação e uso de drogas. Brasília, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à Saúde do Recém-Nascido: Guia para os profissionais de Saúde.
Cuidados Gerais. Vol.1. Brasília, 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à Saúde do Recém-Nascido: Guia para os profissionais de Saúde.
Intervenções comuns, icterícia e infecções. Vol.2. Brasília, 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à Saúde do Recém-Nascido: Guia para os profissionais de Saúde.
Problemas respiratórios, cardiocirculatórios, metabólicos, neurológicos, ortopédicos e dermatológicos. Vol.3.
Brasília, 2011.
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BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à Saúde do Recém-Nascido: Guia para os profissionais de Saúde.
Cuidados com o recém-nascido pré-termo. Vol.4. Brasília, 2011.
BRASIL. Normas e Regulamentos. Dispõe sobre a Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. NR
32.
BRUNNER, Lilian; SUDDARTH, Doris S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009, 4 vols.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Organização Mundial da Saúde – Representação Brasil. Linhas
de Cuidado: Hipertensão Arterial e Diabetes. Brasília, 2010.
BORGES, Eline Lima et al. Feridas: como tratar. 2. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008.
SILVA, M. T.; SILVA, S.R. L.P.T. Cálculo e administração de medicamentos na enfermagem. 3. ed. São Paulo:
Martinari, 2011.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de
Atenção Básica. Doenças Respiratórias e crônicas. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Caderno de Atenção
Básica n. 25. Brasília, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Controle dos
Cânceres do Colo do Útero e da Mama. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Básica n.
13. Brasília, 2006.
NÍVEIS MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO – COMPLETO
CARGOS: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Língua Portuguesa (para todos os cargos)
Programa
Interpretação de textos de diferentes gêneros. Variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua.
Conhecimento da língua portuguesa: linguagem formal. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Reforma
ortográfica. As classes de palavras - definições, classificações, flexões, emprego: substantivos, adjetivos,
pronomes, verbos, advérbios, preposições e conjunções. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e
semânticos. Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência nominal. Ocorrência do
sinal indicativo de crase. Pontuação.
Bibliografia sugerida
CIPRO Neto, Pasquale e INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Scipione, 2003.
CUNHA, Celso; CINTRA, Luis F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira. 2001
FIORIN, José Luiz; PLATÃO SAVIOLI, Francisco. Lições de textos: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2005.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio. 2006
TUFANO, Douglas. Guia prático da Nova Ortografia. São Paulo: Melhoramentos, 2008.
•
Conhecimentos Gerais (para todos os cargos)
Programa
Ética e Cidadania. Direitos humanos. Violência Urbana. Meio ambiente e qualidade de vida. Noções de
Administração pública. Segurança no trabalho.
Bibliografia sugerida
BRANCO, Samuel Murgel. O meio ambiente em debate. São Paulo: Moderna, 2002.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Título I; Título II, Capítulos I a IV; Título III, Capítulos I,
II, III, IV e VII; Título IV.
BRASIL. BRASÍLIA. Dicas de prevenção de acidentes e doenças no trabalho: SESI/ SEBRAE. Saúde e
segurança no trabalho: Micro e pequenas Empresas. BRASIL, Luiz Augusto Damasceno (Org.). Brasília: SESI DN 2005. Disponível em: http://www.sebrae.com.br
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
dezembro de 1948.
DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel. A infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil. São
Paulo: Ática, 1997.
LEITE, Marcelo. Meio ambiente e sociedade. São Paulo: Ática, 2005.
BUORO, Andréa Bueno. Violência urbana: dilemas e desafios. São Paulo: Atual, 2010. - (Espaço e Debate).
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Conhecimentos específicos
Agente Municipal de Trânsito
Programa
Conceitos fundamentais: volume, capacidade, densidade, velocidade, espaçamento, intervalo, composição do
tráfego, fator de equivalência e fator de hora de pico.
Veículos: conceito, evolução e classificação.
Hierarquização viária: vias expressas, arteriais, coletoras, locais e especiais.
Noções de planejamento da circulação.
Utilização das vias públicas: estacionamento de veículos, carga e descarga de mercadorias, pontos de táxis e
pontos de ônibus.
Prioridades na circulação para o transporte público por ônibus.
Acessibilidade e mobilidade urbana.
Pesquisas de tráfego: principais metodologias e aplicações.
Campanhas educativas para redução de acidentes;
O Código de Trânsito Brasileiro.
Bibliografia sugerida
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do
texto, notas remissivas e índices por Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1988. 168 p.
BRASIL. SENADO FEDERAL. Código de Trânsito Brasileiro. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e
Publicações, 2002. 486 p.
BRASIL. LEI Nº 11.705, de 19 de junho de 2008.
Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Noções básicas de Engenharia de Tráfego. São Paulo:
CET, 1977. 126 p. (boletim técnico n. 5)
OKUBARO, Jorge J. O automóvel, um condenado? São Paulo: SENAC, 2001. 144 p.
SARAIVA, Márcio. A cidade e o tráfego - uma abordagem estratégica. Recife: UFPE, 2000. 213 p.
VASCONCELLOS, Eduardo A. O que é trânsito. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1998. 93 p.
Técnico em Segurança do Trabalho
Programa
Gestão da segurança e saúde no trabalho nas organizações: Programas de gestão de riscos
ocupacionais, PPRA e PCMSO. Programas de promoção da saúde no local de trabalho, incluindo prevenção de
tabagismo, dependência química. DSTs/AIDS e doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. Serviços
especializados de segurança e saúde no trabalho – organização e funcionamento. Comitês de segurança e
saúde no trabalho. CIPA. Estatística aplicada ao controle de acidentes: cadastro de acidentes – coeficientes de
frequência e gravidade. Legislação em segurança e saúde no trabalho: Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego — NR 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26 e 27. Legislação Previdenciária.
Responsabilidade civil e criminal em acidentes do trabalho. Medidas de proteção coletiva e individual: princípios
básicos de higiene e segurança nos Trabalhos aplicados na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
Hierarquia de medidas de controle. Medidas de proteção coletiva. Medidas administrativas e práticas de trabalho.
Equipamentos de proteção individual: seleção uso e manutenção. Atividades educativas de formação e
informação. Análise de riscos no local de trabalho: Exposição ao ruído: efeitos na saúde e como preveni-los.
Lesões por esforços repetitivos. Prevenção da LER /Dor - A ajuda da ergonomia. Tecnologia e prevenção no
combate a incêndio: propriedade físico-química do fogo. Classes de incêndio. Métodos de extinção. Extintores de
incêndio. Sistemas de prevenção e combate a incêndio. Brigadas de Incêndio. Planos de emergência e auxílio
mútuo. Reconhecimento, avaliação e controle de riscos relacionados a: agentes ou substâncias químicas, limites
de exposição ocupacional; agentes biológicos (microorganismos patogênicos). Agentes físicos (diferentes formas
de energia). Limites de exposição ocupacional. Máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. Organização
do trabalho. Carga de trabalho física e mental. Instalações e desenho de postos de trabalho.
Bibliografia sugerida
AVALIAÇÃO e controle de riscos profissionais; equipamentos de proteção individual: cadastro de acidentes.
Fundacentro: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Seg. e Med. do Trabalho. Disponível em:
<www.fundacentro.gov.br>
BRASIL. Constituição Federal (1988): Título VIII, Capítulo II "Da Seguridade Social", Seção II "Da Saúde", Artigo
196 e 200 (www.planalto.gov.br)

26

BUSSACOS, Marco Antônio. Estatística aplicada à saúde do trabalhador – Fundacentro, 1997.
COUTO, Hudson de Araújo. Qualidade e excelência no gerenciamento dos serviços de medicina e segurança do
trabalho. Belo Horizonte: Ergo
GUIMARÃES, Fernando Araújo. Ergonomia. Fundacentro
NEPOMUCENO, Lauro Xavier. Acústica técnica. São Paulo:- Etecil, 1968.
SALIBA, Tuffi Messias. Manual prático de higiene ocupacional e PPRA. São Paulo: LTr.
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho): Título II, Capítulo V "Da Segurança e Medicina do Trabalho", Artigos
154 a 223.
MANUAL de Aplicação da NR 17 – MTE, 2. ed. 2002.
MANUAL de Legislação Atlas. Atlas – 65. ed.
NORMA Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST): Portaria MS n. 3.908, de 30 de outubro de 1998 e
Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS: Portaria MS n. 3.120, de 1º de julho de
1998. (www.saude.gov.br)
PORTARIA n. 3.214/78: Normas Regulamentadoras (NRs) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego): NRs 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,32 e 33. (www.mte.gov.br)
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CARGOS: ASSISTENTE SOCIAL, PEDAGOGO, PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL, PSICÓLOGO SOCIAL,
PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS, PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS BRAILLE, PROFESSOR DE SÉRIES
INICIAIS LIBRAS E PROFESSOR
DE INFORMÁTICA.
Língua Portuguesa (para todos os cargos)
Programa
Compreensão e interpretação de textos. Variação linguística. Gêneros de texto. Coerência e coesão textuais.
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Reforma ortográfica. Estrutura da oração e do período. Aspectos sintáticos
e semânticos. Substantivo: classificação, flexão, emprego. Adjetivo: classificação, flexão, emprego. Pronome:
classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, formas de tratamento. Verbo:
conjugação, flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação dos modos e tempos verbais, vozes.
Advérbio: classificação e emprego. Coordenação e subordinação. Concordâncias verbal e nominal. Regências
verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo da crase. Pontuação.
Bibliografia sugerida
BRASIL. Manual de redação oficial da Presidência da República
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm>
CUNHA, Celso e CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira.
CIPRO NETO, Pasquale e INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Scipione.
MINAS GERAIS: Manual de Redação Parlamentar Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.
KOCH, Ingedore G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto.
TUFANO, Douglas. Guia prático da Nova Ortografia. São Paulo: Melhoramentos, 2008.
Conhecimentos Gerais (para todos os cargos)
Programa
O Estado de Minas Gerais e suas políticas. O Brasil na nova ordem internacional. A globalização e os
movimentos antiglobalização.
Bibliografia sugerida
BARBOSA, Alexandre de Freitas. O mundo globalizado. Política, sociedade e economia. São Paulo: Contexto,
2001(Coleção repensando a História)
GHON, Maria da Glória (org.) Movimentos sociais no início do século XXI. Antigos e novos atores sociais.
Petrópolis: Vozes, 2003 (Parte I).
<http://www.mg.gov.br> (temas referentes às políticas públicas) Obs: olhar mapa do site
Fontes televisivas, jornais e revistas recentes, internet.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE SOCIAL
Programa
O Serviço Social Serviço social contemporâneo nas relações de trabalho. O assistente social no processo de
trabalho institucional e suas implicações no resultado deste processo. Planejamento, gestão, elaboração e
execução de projetos sociais. Laudos e pareceres. Ética e serviço social.
Bibliografia sugerida
AGUILAR, Maria José e ANDER EGG, Ezequiel. Avaliação de serviços e programas sociais. Petrópolis. Vozes,
1999.
BAPTISTA, Miriam Veras. Planejamento social: intencionalidade e instrumental. São Paulo: Veras, 2000.
BEHRING Elaine Rossetti e BOSCHETTI Ivanete. Política Social: fundamentos e História. São Paulo. Cortez,
2007.
BRASIL. lei 10.257 de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal
estabelecem diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
BRASIL. Lei n. 10. 741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre Estatuto do Idoso e dá outras providências.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome.
BRASIL. Lei n. 11.340, de 07.08.2006 – Violência doméstica e familiar contra a mulher.
BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e dá outras
providências.
CASTEL, Robert. A insegurança social. O que é ser protegido? Petrópolis. Vozes. 2005
CFESS – Conselho Federal de Serviço Social (Org). O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos.
Contribuição ao debate no judiciário, penitenciário e na Previdência Social. São Paulo: Cortez, 2007.
IAMAMOTTO, Marilda. O Serviço social em tempo de capital fetiche. São Paulo: Cortez. 2011.
KOGA, Dirce. Medidas de cidades entre territórios de vida e territórios vividos. São Paulo: CORTEZ
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. Norma Operacional Básica –
NOB/SUAS. Brasília: MDS, julho, 2005.
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. Política Nacional de Assistência Social
- PNAS/2004, Brasília, 2004.
SCHERELRWARREN, Ilse. Redes e movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 2008.
PEDAGOGO
Programa
Políticas públicas: fundamentos.
Planejamento, coordenação, execução e acompanhamento de políticas, projetos e ações públicas.
Métodos e técnicas de trabalho em programas, projetos e serviços públicos.
Interação e mediação pública.
Cidadania e autonomia: uma construção.
Iniciativa, eficácia e efetividade no serviço público.
Treinamento e desenvolvimento de pessoas e equipes.
Bibliografia sugerida
DELORS, Jacques e outros. Educação um Tesouro a Descobrir. São Paulo: Cortez, 1996.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra,
2001.
LENCIONI, Patrick. Os cinco desafios das equipes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 167-202.
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Administração de projetos: como transformar ideias em resultados. São
Paulo: Atlas, 2007.
MORRIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo-Cortez, Brasília, DF,
UNESCO, 2001
PAULA, Ana Paula Paes. Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da experiência contemporânea.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. Caps. 6, 7 e 8. p. 117 a 180.
UNESCO. Educação Para o Desenvolvimento Sustentável; site: www.unesco.org -Temas Especiais, Educação
Para o Desenvolvimento Sustentável-2005-2014
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PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
Programa
Psicologia organizacional e do trabalho – fundamentos; perspectivas e desafios. Indivíduos, grupos e
organizações – compreendendo as dimensões subjetivas e objetivas. Atividades da psicologia organizacional e
do trabalho – processos seletivos e avaliação; educação e treinamento; desempenho e competências; análise e
desenvolvimento de carreiras; análise do processo e das condições de trabalho; pesquisas: clima e cultura
organizacional; saúde e qualidade de vida nas organizações; consultoria interna e externa; Metodologias,
modelos de intervenção psicossocial e aplicação de técnicas em organizações públicas e privadas.
Bibliografia sugerida
CARNEIRO, S. M. Saúde do trabalhador público: questão para a gestão de pessoas – a experiência na
Prefeitura de São Paulo. Revista do Servidor Público, Brasília, v. 57, n. 1, p. 23-49, jan./mar. 2006.
CHANLAT, J. (Org.). O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 3
volumes.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. São Paulo: Campus, 2008.
CODO, W. Um diagnóstico integrado do trabalho com ênfase em saúde mental. In: Saúde mental & trabalho:
Leituras. Maria da Graça Jacques Wanderley Codo (Orgs.). 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2003. Este capítulo está
disponível em:
<http://www.psicologiadotrabalho.com.br/materia_com.php?cod_com_artigo=15>
CODO. A arte de não fazer. O funcionário público faz o que precisa ser feito? In: Saúde mental & trabalho:
Leituras. Maria da Graça Jacques Wanderley Codo (orgs.). 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. Este capítulo está
disponível em:
<http://www.psicologiadotrabalho.com.br/materia_com.php?cod_com_artigo=16>
DAVEL, E. e VERGARA, S. C. Gestão com pessoas e subjetividade. São Paulo: Atlas, 2001.
DUTRA, J. S. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de pessoas. São Paulo: Atlas,
1996.
DUTRA. Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: Atlas, 2008.
DUTRA, J. S., FLEURY, M. T. L. e RUAS, R. L. Competências: conceitos, métodos e experiências. São Paulo:
Atlas. 2008.
FISCHER, A. M., DUTRA, J. S. e AMORIM, W. A. C. Gestão de pessoas: desafios estratégicos das organizações
contemporâneas. São Paulo: Atlas, 2009.
FLEURY, M.T.L e OLIVEIRA JR, M.M. Gestão estratégica do conhecimento. São Paulo: Atlas. 2001.
FRANÇA, A. C. L. Práticas de recursos humanos: conceitos, ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas,
2007.
KOGA, N. M. Gestão de pessoas na administração pública japonesa. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 58 ,
n.1, p. 97-106, jan./mar. 2007
KRAMER, G. G. e FARIA, J. H. Vínculos organizacionais. RAP, Rio de Janeiro, v. 41, n.1, p.83-104, jan. /fev.
2007.
LIMA, M. C. R.; QUEIROZ, S. S. Organizações que mudam, vidas que se transformam: a posição dos sujeitos
diante de processos de reestruturação organizacional na administração pública. Vitória, 2002. Revista Científica
POT - Psicologia: Organizações e Trabalho (Universidade Federal de Santa Catarina), v.3, n. 1, jan.-jun. 2003.
Disponível
em:
<http://www.seger.es.gov.br/cesg/..%5Cimgs%5Cnoticias%5CartigosCESG
%5COrganizacoes_que_Mudam_Vidas_que_se_Transformam.pdf>
MERLO, A. R. C. Psicodinâmica do trabalho. Saúde mental & trabalho: Leituras. Maria da Graça Jacques
Wanderley Codo (orgs.) 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. Este capítulo está disponível em:
<http://www.saudeetrabalho.com.br/download/psicodinamica-merlo.pdf>
MORIN, E. M. e AUBÉ, C. Psicologia e gestão. São Paulo: Atlas, 2009.
ONU/Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. A gestão de pessoas como um recurso estratégico.
Revista do Serviço Público, Brasília, v. 57, n. 3, p. 389-426, jul./set. 2006.
PIRES A. K. et al. Gestão por competências em organizações de governo. Brasília: ENAP, 2005. Disponível em:
<www.enap.gov.br>
OLIVEIRA, DE REBOUÇAS D. de P. Manual de consultoria empresarial: conceitos, metodologia, práticas. 8. ed.
São Paulo: Atlas, 2009.
ROBBINS, Stephen. Fundamentos do comportamento organizacional. 7.ed. Sao Paulo: Pearson/Prentice Hall.
SECCHI, L. Modelos organizacionais e reformas da administração pública. RAP/FGV, Rio de Janeiro, v. 43, n. 2,
p. 347-69, mar./abr. 2009.
VERGARA, S. C. Gestão de pessoas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
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TRACTENBERG, Leonel. A complexidade nas organizações: futuros desafios para o psicólogo frente à
reestruturação competitiva. Psicol. cienc. prof., Brasília, v. 19, n.1, 1999.
Disponível
em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S14148931999000100003&lng=pt&nrm=iso>.
SIQUEIRA, M. V. S. e MENDES, A. M. Gestão de pessoas no setor público e a reprodução do discurso do setor
privado. In: Revista do Servidor Público, Brasília 60 (3): 241-250 Jul/Set 2009.
SILVA, Alfredo Rodrigues Leite da; JUNQUILHO, Gelson Silva e CARRIERI, Alexandre de Pádua. Políticas de
RH: instrumentos de consenso e ambiguidade. Rev. adm. contemp. [online]. 2008, vol.12, n.1, pp. 11-34. ISSN
1982-7849.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141565552008000100002&lng=pt&nrm=iso>
PSICÓLOGO SOCIAL
Programa
Metodologia de pesquisa
Instituições, análise institucional – principais abordagens
Processos de subjetivação do homem contemporâneo
Psicologia Social Aplicada
•
Psicologia Comunitária
•
Psicologia do trabalho
•
Psicologia social e saúde
•
Psicologia social e políticas públicas municipais
Bibliografia sugerida
BOCK, A. B. Psicologia e Compromisso Social. São Paulo: Cortez, 2003.
BOURDIEU, P. (Org.) A miséria do mundo. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 587-93.
BRANDÃO, C.R. Repensando a pesquisa participante. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.
CHANLAT, J. (Org.). O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 3
volumes.
CLOT, Yves. A função psicológica do trabalho. Petrópolis: Vozes, 2006.
DAVEL, E. e VERGARA, S. C. Gestão com pessoas e subjetividade. São Paulo: Atlas, 2001.
DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho. 4. ed. São Paulo. Cortez, 1991.
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
FREUD, Sigmund. O Mal estar na Civilização (1930 [1929]). Edição Standard Brasileira das Obras Completas de
Sigmund Freud. Vol.XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
GUARESCHI, N. & BRUSCHI, M.E. (Orgs.) Psicologia social nos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2003.
MAIOLINO, Ana Lúcia Gonçalves; SILVA, Alessandra Moraes da; SOUZA, Daniela da Cunha et al. O uso do
solo urbano: históricas desigualdades, novas leis e algumas percepções de moradores da favela da
Rocinha. Estud. pesqui. psicol., dez. 2007, vol.7, n. 2, p.0-0. ISSN 1808-4281.
MARIANO, Maria do Socorro Sales e MUNIZ, Hélder Pordeus. Trabalho docente e saúde: o caso dos
professores da segunda fase do ensino fundamental. Estud. pesqui. psicol., jun. 2006, vol. 6, no.1, p.76-88. ISSN
1808-4281.
OZORIO, Lúcia. Perspectivas da pesquisa comunitária: comunidade como práxis e seus diálogos com as
histórias orais de vida. Estud. pesqui. psicol., jun. 2007, vol.7, no.1, p.0-0. ISSN 1808-4281.
PEREIRA, William Cesar Castilho. Movimento institucionalista: principais abordagens. Estud. pesqui. psicol., jun.
2007, vol.7, n.1, p.0-0. ISSN 1808-4281_
RAMOS, Alberto Guerreiro. A nova ciência das organizações: uma reconceituação da riqueza das nações. Rio
de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1981
SILVA, J. R. G. e VERGARA, S. C. Mudança Organizacional e as Múltiplas Relações Que Afetam a
Reconstrução
das
Identidades
dos
Indivíduos, http://www.anpad.org.br/evento.php?
acao=trabalho&cod_edicao_subsecao=49&cod_evento_edicao=6&cod_edicao_trabalho=2384#self
SAWAIA, B. (org.) As artimanhas da exclusão. Petrópolis: Vozes, 2000.
SPINK, Mary J. (org.) Psicologia Social e Saúde. Editora Vozes: 2002SPINK, P. Para Além da Psicologia
Organizacional; nove textos escolhidos. Jun. 1994, Programa de Pósgraduação em Psicologia Social, PUC-SP,
Centro
de
Administração
Pública
e
Governo,
EAESP-FGV,
disponível

30

em: http://pt.scribd.com/doc/51775196/COLETANEA-DE-TEXTOS-SPINK-Peter-Para-alem-da-PsicologiaOrganizacional-Nove-textos-escolhidos-2
TASSARA, Eda Terezinha de Oliveira. A relação entre ideologia e crítica nas políticas públicas a partir da
psicologia
social. Revista
de
Psicologia
Política. Vol.
7,
N°
14
(2007) –
(internet:www.fafich.ufmg.br/rpp/seer/ojs/viewarticle.php?id=95&layout=html#_edn1)
TASSARA, Eda Terezinha de Oliveira and DAMERGIAN, Sueli. Para um novo humanismo: contribuições da
Psicologia
Social. Estud.
av.,
Sept./Dec.
1996,
vol.10,
no.28,
p.291-316.
(internet: http://www.scielo.br/pdf/ea/v10n28/v10n28a13.pdf)
THIBAUD, Jean-Paul. Psicologia Ambiental e Política Ambiental: estratégias de construção do futuro. Psicol.
USP, 2005, vol.16, no.1-2, p.205-212. ISSN 0103-6564.
PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS (ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL)
Língua Portuguesa
Programa
Alfabetização e letramento: pressupostos teóricos e implicações pedagógicas no cotidiano escolar. A prática da
leitura: concepção; objetivos e finalidades da leitura; aspectos indispensáveis à compreensão na leitura do texto;
relação leitor/autor; diversidade textual e a prática pedagógica (tipologia, suportes e gêneros textuais). A prática
de produção de texto: concepção; condições de produção; finalidade da produção de texto; ortografia; avaliação
e revisão textual.
A apropriação do sistema de escrita no cotidiano escolar: concepção; capacidades e estratégias metodológicas.
Oralidade no cotidiano escolar: concepção; capacidades e estratégias metodológicas; relação oralidade e
escrita. Literatura no cotidiano escolar: concepção; capacidades e estratégias metodológicas.
Bibliografia sugerida
ADAMS, Marilyn J. (et. al). Consciência Fonológica: Em crianças pequenas. Porto Alegre: Artmed, 2006.
BRASIL, MEC. Pró-letramento. Alfabetização e linguagem. 2007.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais. Língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1987.
COSTA VAL, Maria da Graça (Org). O projeto de avaliação de textos escolares da rede pública estadual de
Minas Gerais em 1993: breve relato. In: Avaliação do texto escolar: Professor-leitor/Aluno-autor. Belo Horizonte:
Autêntica, 2009.
GOULART, Cecília M.A. Oralidade e Escrita. Revista Educação/Guia da Alfabetização n.1. São Paulo:
Segmento.
MARCUSCHI, Luiz Antonio. A questão do suporte dos gêneros textuais ( UFPE/CNPq - 2003). Disponível
em:<amarcuschi@uol.com.br>
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Coleção Orientações para o Ciclo Inicial
de Alfabetização. Cadernos do CEALE - 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2003. Disponível em:
<http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?
id_projeto=27&id_objeto=59049&tipo=tx&cp=FF9900&cb=&n1=&n2=Proposta%20Curricular%20%20CBC&n3=Fundamental%20-%20Ciclos&n4=Ciclo%20da%20Alfabetiza%E7%E3o&b=s>
PAUSAS, Ascen D. U. (org.) A aprendizagem da leitura e da escrita a partir de uma perspectiva construtivista.
Porto Alegre: Artmed, 2004.
SOARES, Magda. Alfabetização e literatura. Revista Educação/Guia da Alfabetização n.2. São Paulo: Segmento.
2010
SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de Educação, n. 25, 2004.
Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf>
SOARES, Magda. Letramento e escolarização. In: RIBEIRO, Vera Masagão. Letramento no Brasil. São Paulo:
Global, 2003.
Matemática
Programa
A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: tendências atuais e avaliação. Conteúdos básicos da
matemática que são objeto do ensino-aprendizagem nos anos iniciais relativos: à resolução de problemas e ao
processo ensino-aprendizagem de matemática. Alfabetização matemática: o pensamento lógico-matemático e a
construção do número. Número e numeração. Operação com números naturais: abordagem metodológica,
processos operatórios e propriedades; Números racionais representados sob as formas de fração e decimal.
Cálculo simples de porcentagem. Grandezas e medidas. Geometria. Tratamento da informação: leitura e
interpretação de dados apresentados por meio de tabelas e gráficos.
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Bibliografia sugerida
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática v.3. Brasília
MEC/SEF, 1997.
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Vols 1, 2 e 3 MEC/SEF, 1998.
DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática – 1ª a 5ª séries. São Paulo: Ática,
1998.
KAMII, Constance. A criança e o número: implicações educacionais da teoria de Piaget para a atuação junto a
escolares de quatro a seis anos. 31. ed. Campinas: Papirus, 2003.
TOLEDO, Marília, TOLEDO, Mauro. Didática de matemática. São Paulo: FTD, 1998. Coleção conteúdo e
metodologia.
Ciências
Programa
O ensino de ciências do 1º ao 5º ano do ensino fundamental: tendências atuais e avaliação. A formação do
professor e as competências indispensáveis para o ensino. Compreensão das ciências naturais como
empreendimento cultural e suas relações com a tecnologia e a sociedade contemporânea. Diretrizes
metodológicas para o ensino de ciências. A abordagem interdisciplinar no ensino de ciências. O papel da
experimentação no ensino de ciências. Conteúdos básicos das ciências naturais que são objeto do ensinoaprendizagem nos anos iniciais relativos à tecnologia, noções de química e física, corpo humano, ecologia,
geologia e astronomia. Os blocos temáticos: ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos, Terra e
Universo. Temas transversais: meio ambiente e saúde, orientação sexual.
Bibliografia sugerida
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais, volumes 4, 9 e 10. Brasília, MEC/SEF, 1997
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais, Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1997.
BRASIL. Parâmetros em ação. 1o e 2o ciclos. MEC. 1999.
WEISSMANN, Hilda. (Org.) – Didática das ciências naturais: contribuições e reflexões. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1998.
ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed.1998.
HISTÓRIA
Programa
O ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental: trajetória histórica, funções sociais e objetivos
gerais. Tempo, espaço e definição de eixos temáticos para o ensino de história. Conteúdos didáticos,
procedimentos cognitivos e avaliação da aprendizagem em história. Prática de ensino: o uso de fontes históricas
em diferentes linguagens. Memória e ensino de História.
Bibliografia sugerida
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes (org.) O saber histórico na sala de aula, São Paulo: Contexto, 2008
(Repensando o Ensino) p.69 à 90/104 a 116 a 126/128 a146.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais. História; anos iniciais.
Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro051.pdf>
GEOGRAFIA
Programa
Concepção do ensino de geografia (abordagem crítica, socioambiental e cultural). Estudo do espaço como
construção social e histórica da ação humana com direcionamentos da política e economia. O estudo da
paisagem: o lugar e a paisagem, a natureza (transformação e conservação). O lugar na totalidade mundo.
Urbano e rural: modos de vida e o papel das tecnologias na construção das paisagens urbanas e rurais.
Procedimentos metodológicos e recursos didáticos. Cartografia, orientação espacial.
Bibliografia sugerida
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais. Geografia. Brasília:
MEC/SEF, 1997.
CASTRO GIOVANNI, A.C. (Org.). Ensino de geografia: práticas e textualização no cotidiano. Porto Alegre:
Mediação, 2000.
STRAFORINI, Rafael. Ensinar Geografia: o desafio da totalidade-mundo nas séries iniciais, São Paulo:
Annablume, 2008.
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PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS - BRAILLE
Programa
Educação Especial – Deficiência Visual - Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva; Atendimento Educacional Especializado na Área de Deficiência Visual - Atribuições do professor;
Anatomia e Fisiologia do Sistema Sensorial - Visão; Funções visuais; Cegueira e Baixa Visão; Etapas de
aprendizagem do Sistema Braille - Aspectos metodológicos para o ensino do Braile: Leitura e escrita, definição,
identificação dos pontos, sinais simples e compostos, referencial de posição,escrita braile, aplicação à língua
portuguesa; Conhecimento e aplicação dos recursos ópticos; Orientação e mobilidade; Normas técnicas para a
produção de textos em Braille; Grafia Braille para a Língua Portuguesa - CMU.
Bibliografia sugerida
ABREU, Elza Maria et al. Braille? O que é isso? São Paulo: Fundação Dorina Nowill,
2009.
BARCZINSKI, Maria Cristina de Castro. Reações Psicológicas à perda da visão. In:
Revista Benjamin Constant - abril/2001, MEC - Instituto Benjamin Constant, Rio de
Janeiro.
COSTA, Jane de Almeida. Aluno com Baixa Visão. Enfoques Pedagógicos. PNABY Projeto Nacional para Alunos com Baixa Visão, MEC - Secretaria de Educação Especial,
Brasília/DF, 2000.
FRANCO, J. R. & DIAS, T. R. da S. A pessoa cega no processo histórico: um breve
percurso. Revista Benjamin Constant, ano 11, nº 30, 2005.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2002. Sistema Sensorial/visão.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Código Matemático Unificado para Língua Portuguesa.
Secretária de Educação Especial. Brasília, 2006.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Grafia Braille para língua Portuguesa. Secretaria de Educação Especial. Brasília,
2ª edição, 2006.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Grafia Braille para a Informática. Secretaria de Educação Especial. Brasília, 2005.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.Normas Técnicas para a Produção de Textos em Braille. Secretaria de Educação
Especial. Brasília, 2006.
OCHAITA, Esperanza; ROSA, Alberto. Percepção, ação e conhecimentos em crianças
cegas. In: COLL, César et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação: necessidades
educativas especiais e aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
TORRES, I.; CORN, A. Quando houver criança com deficiente da visão em sala de aula: sugestões para
professores. Revista Benjamin Constant. Rio de Janeiro, v. 9,1998.
VENTURINI, Jurema Lucy et al. Louis Braille: sua vida e seu sistema. 2ª ed..São Paulo: Fundação para o Livro
do Cego no Brasil, 1978.
PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS - LIBRAS
Programa
Fundamentos históricos sobre a educação das pessoas surdas: métodos e concepções; Principais conceitos
sobre a identidade e cultura das pessoas surdas; Aspectos do desenvolvimento da linguagem da pessoa surda;
O ensino da língua portuguesa para pessoas surdas; O processo de inclusão da pessoa com deficiência auditiva
e da pessoa surda; Legislação pertinente à educação das pessoas surdas; educação bilíngue para pessoas
surdas.
Bibliografia sugerida
BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Ensino da língua
portuguesa para surdos: Caminhos para a prática pedagógica. 2v. Brasília: MEC/SEESP, 2002.
DORZIAT, Ana (org.). Estudos surdos: diferentes olhares. Porto Alegre: Mediação, 2011.
GOLDFELD, Márcia: A criança surda: Linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. S.P: Plexus
Editora, 2002.
LACERDA, Cristina B.F.: Intérprete de LIBRAS: em atuação na educação infantil e no
ensino fundamental. Porto Alegre: Mediação, 2009.
LODI, Ana Cláudia Baleiro; LACERDA, Cristina Bróglia Feitosa (org.). Uma escola,
duas línguas: letramento em língua portuguesa e língua de sinais nas etapas iniciais de escolarização. Porto
Alegre: Mediação, 2009.
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed, 1997.
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QUADROS, Ronice Müller de. Língua de sinais: instrumentos de avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2011.
PROFESSOR DE INFORMÁTICA
Programa
Noções de lógica matemática: proposições, conectivos, tabelas-verdade, tautologias, contradições,
contingências, implicação lógica e equivalência lógica. Noções Sistemas operacionais: Processos: conceito;
seleção entre processos; operações sobre processos. Alocação da CPU: conceito de multiprogramação; critérios
de alocação, algoritmos de alocação. Gerenciamento de memória: fundamentos; espaços de endereçamento
(físico e lógico); troca de processos: alocação contígua; paginação; segmentação. Memória Virtual. Memória
Cache. Noções de algoritmos e programação: Conceito de algoritmos e recursividade. Representação e
manipulação de estruturas de dados básicas: matrizes, listas, filas, pilhas e árvores. Modularidade: funções e
procedimentos. Noções de programação em Pascal. Noções de organização de computadores. Sistemas de
computação. Principais componentes: CPU, memória principal, discos magnéticos, dispositivos de entrada e
saída, periféricos. Processadores. Conversão de bases e aritmética computacional. Rede de computadores:
Internet e principais aplicações hardware X software. Protocolos. Segurança em redes. Ferramentas principais
(versões 97-2003/2007): Microsoft Word: criação, edição formatação e impressão de documentos; Criação e
manipulação de tabelas; Inserção e formatação de gráficos e figuras; geração de documentos em diferentes
formatos (RTF, PDF, HTML). Uso de templates. Planilha eletrônica Excel: criação, edição, formatação e
impressão de planilhas; Utilização de fórmulas; Geração de gráficos; Classificação e organização de dados.
Geração de documentos em diferentes formatos (RTF, PDF, HTML).
Bibliografia sugerida
ALENCAR FILHO, Edgar de. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel, 1999.
FARRER, Harry et al. Pascal estruturado. 3. ed. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos, 1999.
GUIMARÃES, Ângelo de Moura e LAGES, Newton Alberto de Castilho, Algoritmos e estruturas de dados. São
Paulo: Livros Técnicos e Científicos, 1994.
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet. Uma nova abordagem. São Paulo:
Addison--Wesley, 2003 (Capítulos 1 e 2)
MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação: teoria e prática. Novatec Editora. São Paulo,
2006.
MONTEIRO, Mario A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. São Paulo: Livros Técnicos e
Científicos, 2007.
SILBERSCHATZ, A; GAGNE, Greg; GALVIN, Peter Baer. Fundamentos de sistemas operacionais. 6. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2004.
TANENBAUM, Andrew. Sistemas operacionais modernos. Pearson Brasil, 2003.
ZIVIANI, Nívio, Projeto de algoritmos. Com implementações em Pascal e C. 2. ed. São Paulo: Thomson Learning,
2004.
Manuais online do Microsoft Word
Manuais online do Microsoft Excel
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