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E D I T A L 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º02/2021 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

 

A Prefeitura Municipal de Itamogi/MG, visando evitar prejuízos de solução de 

continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços 

Urbanos na estruturação dos serviços desenvolvidos por esta importante pasta, faz saber que 

do dia 05/05/2021 a 14/05/2021, nos termos que baixo seguem, abrirá Processo Seletivo 

Simplificado para a Contratação Temporária, nos termos da Lei Municipal n.º671/98, que 

regulamenta a contratação temporária de pessoal, visando o preenchimento de 01 (uma) 

vaga para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas e 01(uma) vaga para o cargo de 

Operador de Máquinas I, ficando todos os interessados convocados para a realização de 

provas práticas. 

 

1- DAS VAGAS 

 A contratação temporária para 01 (uma) vaga para o cargo de Operador de 

Máquinas Pesadas e 01 (uma) vaga para o cargo de Operador de Máquinas I, a saber: 

 

Vagas Área de Atuação REMUNERAÇÃO Carga 

Horária 

 

01 

Operador de Máquinas 

Pesadas – as atribuições 

constam na Lei Complementar 

n.°009/2011 (documento 

anexo a este edital) 

 

R$1.775,70 

 

40h 

(semanais) 

01 Operador de Máquinas I, as 

atribuições constam na Lei 

n.°815/2005 (documento 

anexo a este edital) 

R$1.775,70 40h 

(semanais) 
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2- DAS INSCRIÇÕES 

2.1 – As Inscrições são gratuitas e serão realizadas no Departamento de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Itamogi, situada na Rua Olímpia E. M. Barreto, 

n.º392, Lago Azul, bem como pela internet no seguinte endereço: 

http://itamogi.mg.gov.br/principal.asp, entre os dias 05 a 14 de maio de 2.021, até 

às 12h00min. 

2.2– A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou pela internet, não se aceitando 

procuração e nem inscrição condicional ou por via postal, dada a urgência deste 

procedimento; 

2.3 – O deferimento das inscrições dependerá do correto preenchimento pelo 

candidato da inscrição, devendo o candidato indicar forma de contato para dirimir 

eventuais dúvidas. 

2.4 – Eventuais inscrições irregulares serão analisadas tão somente após a realização 

da prova, objetivando não causar nenhum prejuízo ao candidato, o qual terá prazo de 

até dois dias corridos após o certame, para apresentação de recursos no que tange à 

sua inscrição. 

2.5 – No ato da inscrição o candidato portador de deficiência, deverá apresentar 

laudo médico com especificação da deficiência requerendo e especificando as 

condições especiais para a realização da prova. 

 

3- DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DA PROVA 

3.1 – DIA: 15 DE MAIO DE 2.021 - SÁBADO 

3.2 – HORÁRIO PARA INÍCIO DAS PROVAS PRÁTICAS: 09H00MIN  

3.3 – HORÁRIO ESTIMADO PARA O TÉRMINO DAS PROVAS 

PRÁTICAS: 12H00MIN  

3.4 – LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: INÍCIO NA GARAGEM 

MUNICIPAL DE ITAMOGI – AV. OVÍDIO DE ABREU, S/N. 

 

4- DA PROVA PRÁTICA 

1) Nenhuma prova será realizada fora do local determinado. 

2) Não haverá segunda chamada para a prestação da prova. 

http://itamogi.mg.gov.br/principal.asp
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3) - Para participação na Prova Prática, o candidato convocado deverá se apresentar 

ao Examinador com antecedência mínima de 30 minutos do horário designado para o 

início, portando documento de identidade original com foto.O candidato que deixar 

de apresentar documento de identidade ou correspondente será impedido de realizar a 

Prova Prática, sendo DESCLASSIFICADO do presente processo seletivo 

simplificado. 

4) A Prova Prática consistirá na execução de tarefas inerentes à função, tais como:  

A prova prática dos cargos em questão visa avaliar a experiência, adequação de 

atitudes, postura e habilidades do candidato em: 

a) identificação geral da máquina e seu funcionamento; 

b) operacionalizar a máquina com segurança; 

c) realizar as operações da máquina de acordo com as instruções do avaliador. 

Máquinas utilizadas – Motoniveladora e Pá Carregadeira. 

O tempo para a execução das tarefas será de até 30 minutos, incluído aquele 

destinado ao preparo e à organização inicial e final dos materiais e equipamentos. 

5) A avaliação  também levará em conta o desempenho do candidato nas tarefas 

propostas, a adequação às normas técnicas, o adequado uso e aproveitamento dos 

equipamentos e materiais disponibilizados, a qualidade da execução do serviço e a 

produtividade, medida pelo tempo utilizado para a realização das tarefas. Ao 

desempenho dos candidatos na Prova Prática será atribuída pontuação de 0 a 100 

pontos, sendo a avaliação efetuada segundo os quesitos: 

a) Apresentação Pessoal e Capacidade de Absorver as Instruções – 20 pontos; 

b) Habilidade com equipamentos, produtos e instrumentos de trabalho – 40 pontos; 

c) Produtividade e Eficiência – 40 pontos. 

6) A nota máxima será atribuída ao candidato que conseguir executar integralmente 

as tarefas no tempo destinado, sem falhas técnicas. 

7) Serão descontados pontos por cada falha apresentada nos diversos quesitos, 

proporcionais à gravidade dos erros ou aos lapsos na execução. 

8) Será DESCLASSIFICADO o candidato:  
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a) ausente ou que, no momento do teste, apresentar qualquer alteração fisiológica, 

psicológica ou deficiência física momentânea (luxações, contusões, fraturas, etc.) que 

o impossibilite de realizar a prova;  

b) que for excluído pelo Coordenador pelo descumprimento das disposições do 

Edital no dia da realização da prova;  

C) que apresentar informação ou documentação considerada pela Banca 

Examinadora ou pela Comissão de Acompanhamento como irregular para 

comprovação da inscrição, comprovação de requisitos ou identificação no dia das 

provas. 

9) Não haverá repetição na execução das provas práticas, exceto nos casos em que a 

Banca Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não 

provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o seu desempenho. 

10) Em razão de condições climáticas ou diante do tempo já escorrido, a critério da 

Banca Examinadora, a prova prática poderá ser interrompida, acarretando o seu 

adiamento para nova data, a ser oportunamente estipulada e divulgada, inclusive para 

o dia seguinte, se for o caso, ocasião em que os candidatos já serão considerados 

automaticamente intimados. 

11) Todos os candidatos deverão estar de máscara, em razão da pandemia – Covid-

19. 

12) Os portadores de deficiência terão resguardados as medidas compatíveis com a 

sua limitação. 

13) A Prova terá caráter classificatório. 

14) Do resultado e classificação da prova prática, poderá ser interposto recurso 

administrativo, na forma prevista neste edital. 

15) A Comissão responsável esta prevista na Portaria n.°30, de 04 de maio de 2.021. 

 

5 – DA PUBLICIDADE 

5.1 – O presente edital será afixado no átrio da Prefeitura Municipal de Itamogi, na 

Garagem do Município, nos átrios da Câmara Municipal e no site do Município de 

Itamogi: www.itamogi.mg.gov.br, dado o caráter de emergência da contratação, sem 

desconsiderar a necessidade de ampla divulgação. 

http://www.itamogi.mg.gov.br/
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6 - REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO: 

6.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

6.2 – Estar em gozo dos direitos políticos; 

6.3 – Estar quite com Justiça Eleitoral; 

6.4 – Gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de deficiência 

incompatível com o exercício da função; 

6.5 – 1 grau incompleto e Experiência de 02 (dois) anos, conforme exigido pela LC 

09/2011.  

 

6.1 DA DOCUMENTAÇÃO 

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão apresentar, no ato da 

contratação, cópia e original dos seguintes documentos: 

a)  documento de identidade; 

b) CPF; 

c) título de eleitor, e comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (certidão de 

quitação eleitoral – emitida pelo Cartório Eleitoral ou pelo site www.tse.jus.br); 

d) comprovante de quitação com a obrigação militar, (certificado de reservista), se 

candidato do sexo masculino; 

e) carteira de trabalho; 

f) comprovante de endereço; 

g) certidão de casamento, união estável, óbito do cônjuge, ou averbação; 

h) CPF do cônjuge; 

i) certidão de nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) anos de idade; 

j) (duas) fotos 3x4 recentes; 

k) demais documentos solicitados, para cumprimento da exigência do item 6.5; 

l) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 

m) ter disponibilidade para o horário de trabalho, o qual deverá atender as 

necessidades do órgão requisitante. 

 

http://www.tse.jus.br/
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*Não ocorrerá a contratação do candidato que não comprovar a documentação 

exigida neste Edital e assinalada no ato da inscrição, mesmo que aprovado no 

processo seletivo. 

 

 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

7.1 – Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota 

obtida. 

7.2 – A lista de classificação final será afixada no átrio da Prefeitura Municipal de 

Itamogi e no site do município para conhecimento aos candidatos. 

7.3 – No caso de igualdade de nota final, terá preferência, sucessivamente, o 

candidato que: 

- tiver maior idade; 

- tiver maior número de filhos menores.  

 

 

 

8. DA CORREÇÃO DAS PROVAS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

8.1. No prazo de até dois (2) dias, a Comissão deverá proceder à correção e 

atribuição de notas às provas práticas, em que deverão ser registradas as pontuações 

individuais; 

8.2. O presente Processo Seletivo Simplificado tem caráter exclusivamente 

classificatório; 

8.3. Ultimada a identificação dos candidatos, a totalização das notas o resultado 

preliminar será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, 

abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos 

estabelecidos neste edital. 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Da classificação preliminar dos candidatos e do gabarito oficial, é cabível 

recurso endereçado à Comissão, uma única vez, no prazo comum de um (1) dia; 
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9.2. O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do 

pedido recursal; 

9.3. Será possibilitada vista dos apontamentos da prova prática na presença da 

Comissão, permitindo-se anotações; 

9.4. Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do 

candidato passará a constar na devida colocação final; 

9.5. Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito 

Municipal para julgamento, no prazo de um (1) dia, cuja decisão deverá ser 

motivada. 

 

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 

10.1. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu 

julgamento, a Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito 

Municipal para homologação, no prazo de um (1) dia; 

10.2. Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos 

candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

 

 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 – A contratação dar-se-á mediante celebração de contrato, o qual será regido 

pelas normas e preceitos de Direito Administrativo, aplicando-se, supletivamente, 

princípios e disposições gerais de direito privado, nos termos da Lei Municipal 

n.671/98, com prazo determinado a ser previsto no contrato, o qual justificará a 

temporariedade, podendo, se necessário, ser prorrogado por igual período, o 

qual poderá ser rescindido antes de seu término, desde que presentes razões de 

interesse público.  

11.2 – As irregularidades na documentação, mesmo que verificados posteriormente, 

acarretarão a nulidade da inscrição, da classificação e da contratação do candidato. 

11. 3 – O candidato classificado obriga-se a manter atualizado seu endereço perante a 

Prefeitura Municipal de Itamogi. 

11.4 – Maiores informações estarão à disposição dos interessados no local das 

inscrições, na Prefeitura Municipal de Itamogi. 
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11.5 – Os candidatos portadores de deficiência terão igualdade de condições com os 

demais candidatos, de modo que resta inviabilizado reservas de vagas a eles, diante 

da existência de tão somente uma vaga para cada cargo disponibilizado. 

 

Itamogi/MG, 04 de maio de 2.021. 

 

 

 

RONALDO PEREIRA DIAS 

Prefeito Municipal 

(Documento assinado digitalmente) 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

 

RECURSO À COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO- 

Nome do (a) candidato (a)_________________________________________ 

Endereço _________________________________________________________, 

RG_________, CPF_______________________, candidato ao cargo de 

__________________________________, vem, respeitosamente, interpor 

RECURSO, pelos motivos que abaixo seguem 

Justificativa (escrever a razão pela qual está recorrendo, de forma resumida e 

objetiva, citando a insurgência e outros pontos que achar necessários): 

_________________________________________ 

 

Itamogi/MG,____de ____________ de 2021 

 

 

ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) 
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