CÂMARA MUNICIPAL DE FERROS
CNPJ: 04.192.139/0001-35

Praça Monsenhor Alípio, 95 - Centro - CEP 35800-000 - Ferros/MG.
Fone: (31) 3863-1420
E-mails: camara@ferros.cam.mg.gov.br cac@ferros.cam.mg.gov.br/ - Site: www.ferros.cam.mg.gov.br

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 001/2017.
A CAMARA MUNICIPAL DE FERROS faz saber que realizará PROCESSO
SELETIVO para contratação temporária para a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS
DIVERSOS, para atuar na sede da Câmara Municipal de Ferros-MG, sito á Praça
Monsenhor Alípio, nº. 95 – Centro, em conformidade com o disposto no art. 83 da
Lei Orgânica do Município, demais legislação pertinente e na forma determinada
neste Edital:
I- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.11.2-

1.3-

O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos, eventuais
retificações e sua execução caberá à Comissão nomeada pela Portaria Nº.
008/2017.
Todas as publicações oficiais serão feitas no local de costume, no saguão da
Câmara Municipal de Ferros e no site oficial (www.ferros.cam.mg.gov.br). O
acompanhamento das publicações, avisos e comunicados referentes ao
processo seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FERROS, CNPJ nº 04.192.139.0001/35 está
sediada na Praça Monsenhor Alípio, nº 95, Centro, CEP 35.800-000, Ferros,
Estado de Minas Gerais - Telefone: (31) 3863-1420 - Horário de expediente:
08:00h às 17:00h.

II- DAS FUNÇÕES:
1- FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS (Atribuições contidas Lei
Complementar nº. 044 de 21/11/2016)
2- ESCOLARIDADE E PRÉ-REQUISITO: Ensino Fundamental Completo
3- CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 Horas semanais
4- VENCIMENTO MENSAL: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais)
5- NUMERO DE VAGAS: 01 Vaga.
III- DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
1- Ser brasileiro nato;
2- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
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3- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
4- Ter, na data da Posse, 18 (dezoito) anos completos;
5- Estar em gozo dos direitos políticos;
IV- DAS INSCRIÇÕES
1- Local: Sede da Câmara Municipal de Ferros;
2- Período: 20 de Abril a 28 de abril de 2017.
3- Horário: 12:00 às 17:00 horas.
4- Documentação exigida: O candidato deverá apresentar, no ato da solicitação da
inscrição, pessoalmente, ou através de procuração original e especifica, com firma
reconhecida em cartório, os seguintes documentos:
a) Fotocópia da cédula de identidade ou de documento equivalente, de valor legal;
b) Fotocopia do cadastro de Inscrição de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda
(CPF);
c) Fotocopia do comprovante de endereço atual.
5- Para a inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição que se
encontra à disposição, na Sede da Câmara Municipal e anexar os documentos
exigidos na clausula anterior. Na ficha de inscrição o candidato irá declarar que
atende as condições exigidas para inscrição e submeter-se às normas expressas
neste Edital. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço eletrônico e o
numero de seu telefone, a fim de viabilizar os contatos necessários.
6- O formulário deverá ser preenchido em todos os seus campos e corretamente,
sob total responsabilidade do candidato. Para efeito de inscrição, o candidato
preencherá formulário padrão com letra legível, não podendo haver rasuras ou
emendas, nem omissão de dados nele solicitados. A declaração falsa ou inexata dos
dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos
ou informações falsas ou inexatas, determinará o cancelamento da inscrição e
anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época.
7. o Candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas
informações prestadas por seu procurador na ficha de inscrição, arcando com as
consequências de eventuais erros de seu representante quando seu preenchimento.
8- Outras informações:
a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional:
b) Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, e-mail, condicional e/ou
extemporânea;
c) Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta.
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V- DA PROVA
1- A avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, constará de 24 (vinte e
quatro) questões de múltipla escolha, sendo 12 (doze) de Matemática e 12 (doze) de
Língua Portuguesa, valendo um ponto cada questão. Será aplicada a todos os
candidatos e terá duração máxima de 02 (duas) horas. Cada questão da prova
comporta apenas uma resposta correta dentre 04 (quatro) alternativas oferecidas (A,
B, C, D).
2- A classificação geral dos candidatos será feita de acordo com os pontos obtidos
na prova. Serão aprovados os candidatos que totalizarem o mínimo de 50%
(cinqüenta) por cento do total geral de pontos da Prova.
3- A elaboração da prova será feita com base no anexo III deste Edital, pela
COMISSÃO nomeada, composta de três servidores da Câmara, sob a Presidência
do primeiro, na seguinte ordem: Dr. João Quintão de Freitas, Dr. Waner Rodrigues
Arruda e Sra. Jacqueline Magalhães Andrade.
4- A correção dos gabaritos será feita pela COMISSÃO supracitada.
VI- DA REALIZAÇÃO DA PROVA
1- A Prova será realizada no dia 13 de maio de 2017, às 09:00 horas, na Escola
Estadual Silveira Drumond, situada à Rua Fernando Dias de Carvalho, na sede
deste Município.
2- O Candidato deverá comparecer ao local da prova quinze minutos antes do
horário fixado para seu inicio, munido do comprovante de inscrição, documento de
identidade (com foto e assinatura) e caneta esferográfica azul ou preta.
3- O candidato que comparecer ao local das provas sem documento de identidade,
não poderá, em nenhuma hipótese, ter acesso à Sala e estará automaticamente
eliminado do Processo Seletivo.
4- Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova,
importando a ausência ou retardamento do candidato em sua exclusão do Processo
Seletivo Publico, seja qual for o motivo alegado.
5- Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas fora dos locais e horários
estabelecidos.
6-Não será permitido nenhum tipo de consulta durante a realização das provas.
7- O candidato deverá transcrever suas respostas na folha de respostas, que é
documento válido para correção, com caneta esferográfica azul ou preta.
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8- Serão de inteira responsabilidade do candidato, os prejuízos advindos das
marcações feitas incorretas na folha de respostas.
9- Não serão computadas questões não assinaladas na folha de respostas, ou que
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
10- Não poderá ser substituída a folha de respostas. E a ausência de assinatura na
mesma implicará em sua anulação.
11- O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com
aquela constante do seu documento e identidade, veda a aposição de rubrica.
12- Não será permitido aos candidatos fumarem no interior das salas.
13- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, a folha de respostas,
devidamente assinada.
14- Não haverá revisão de provas sem que haja recurso devidamente fundamento.
15- A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do
lacre dos malotes de provas e da embalagem das provas, dentro de cada sala de
aplicação, na presença de no mínimo, 02 (dois) candidatos.
16 - Serão mantidos, no mínimo, 03 (três) candidatos dentro de sala, até que o
último termine a prova.
17 - Será automaticamente excluído do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) Se apresentar após o horário estabelecido;
b) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
c) Não apresentar a cédula oficial de identidade ou outro documento equivalente
(com foto e assinatura).
d) Durante a realização da prova for colhido em flagrante comunicação com outro
candidato ou pessoas estranhas, oralmente, por escrito, ou através de aparelhos
eletrônicos, etc. ou ainda que venha tumultuar a sua realização;
e) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos
especiais e desde que na companhia de um fiscal;
f) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores, membros da
Comissão, fiscais de Salas, auxiliares e autoridades presentes;
VII- DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
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1 - Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada
a preferência, para efeito de classificação, sucessivamente, ao candidato que:
a) Tiver maior pontuação nas questões referentes ao conteúdo de Língua
Portuguesa;
b) Maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento.
c) Na hipótese de persistir o empate entre os candidatos, observar-se-á a ordem de
inscrição (terá prioridade o candidato que se inscreveu primeiro).
VIII- DOS RECURSOS
1- Caberá Recurso em única e última instancia, à Comissão designada para
acompanhar este Processo Seletivo, contra os resultados, nos dois (02) dias úteis a
partir do dia da publicação do Resultado.
2- Serão rejeitados os Recursos que não estiverem redigidos em termos próprios ou
não fundamentados, ou ainda aqueles a que se der entrada fora do prazo
estabelecido neste edital.
3- Os Recursos deverão ser protocolados na Secretaria da Câmara, no horário de
expediente, em envelope lacrado, contendo o nome, ou número de inscrição, não
sendo aceitos via fax ou e-mail.
IX- DOS PRAZOS
a) 20-04-17 a 28-04-17 – Inscrição;
b) 02-05-17 a 05-05-17 - Avaliação de Inscrição;
c) 13-05-17- Realização da prova;
d) 17-05-17- Divulgação da Classificação;
e) 18-05-17 a 22-05-17 - Apresentação de Recurso;
f) 26-05-17- Julgamento de Recursos se houver e Resultado Final.
X- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1- A contratação originada deste processo seletivo será pelo Regime Estatutário.
2- O prazo de validade da presente seleção é de um ano, contado da data da
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
3- A classificação na seleção simplificada não assegura direito à contratação, mas
esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos
candidatos, número de vaga oferecida e seu prazo de validade.
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4- A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e
na aceitação tácita das condições do processo seletivo, tais como se acham
estabelecidas neste Edital.
5- O candidato deverá manter junto à Secretaria da Câmara, durante o prazo de
validade deste Processo Seletivo, seu endereço atualizado, visando eventuais
convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível a sua
convocação, por falta da citada atualização.
6- O candidato selecionado, quando convocado para contratação, deverá
apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
a) Fotocópia da Carteira de Identidade;
b) Fotocópia do CPF;
c) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP (se tiver);
d) Comprovante de escolaridade;
e) Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
f) Laudo médico favorável;
g) Fotocópia do título de eleitor, com comprovante de votação no último pleito;
h) Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
i) Comprovante endereço atualizado;
j) Número de Conta bancária (se tiver).
7- Os casos omissos e duvidosos serão resolvidos pela Comissão nomeada.
8- Caberá ao Presidente da Câmara à homologação do Resultado do presente
Processo Seletivo.
9- Todas as informações referentes ao presente Processo Seletivo serão afixadas no
Quadro de Publicações Oficiais da Câmara Municipal.
Câmara Municipal de Ferros, 19 de Abril de 2017.
_____________________________
Jésus do Rosário dos Santos
Presidente
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº. 001/2017
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO: Nº ______/2017.

VISTO DO SERVIDOR:...................................................................................................

Atenção – Preencha o formulário c/ letra de forma legível, sob pena de indeferimento de sua
inscrição:
Nome

Número do Documento de Identidade

Órgão Expedidor

U. F.

C.P.F.
-

Data de Nascimento

D. D. D.

Número do Telefone

Celular

Endereço (Rua, Avenida, Etc).

Número (Casa, Apartamento)

Bairro

Cidade

U. F.

CEP

CARGOS DO CONCURSO
Marque com apenas um único “X”, à direita da quadrícula numerada abaixo, o CARGO / FUNÇÃO de sua opção:
NOME DO CARGO / FUNÇÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS ( )
Declaro:
( ) Não possuir parentesco com nenhum membro da Comissão nomeada pelo Presidente da Câmara.
(

) Possuir parentesco com_____________________________________ (integrante da Comissão nomeada).
Venho requerer a CÂMARA MUNICIPAL DE FERROS, inscrição no processo seletivo para o cargo acima assinalado
declarando sob as penas da Lei serem verdadeiras todas as informações prestadas nesta ficha de inscrição, estando de
acordo com o regulamento do processo seletivo. Declaro ainda ter conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital
que regulamenta o processo seletivo e que aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e condições ali estabelecidas,
comprometendo-me ainda a sua devida comprovação, quando exigido, sob pena de não o fazendo, tornar insubsistente minha
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis a falsidades de declaração.

Ferros - MG, _____ de _________________________ de 2017.
....................................................................................
Assinatura do Candidato/ Procurador
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE FERROS
Estado de Minas Gerais
PROCESSO SELETIVO - Edital Nº 001/2017
FICHA DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO Nº: _______/2017.

VISTO DO SERVIDOR: ......................................................................................................
Nome do Candidato

A realização da prova objetiva de múltipla escolha acontecerá conforme o cronograma do Edital.
apresentação deste comprovante e documento de identidade para realização da prova.
G U AR D E E S TE P RO T O CO L O

É indispensável à
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº. 001/2017
ANEXO II
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
_________________, ___ de __________________________ de 2017.
À Comissão
CÂMARA MUNICIPAL DE FERROS
Ref: Recurso Administrativo – Edital nº. 001/2017.
( ) Resultado Prova de Matemática
( ) Resultado Prova de Português
( ) Desempate
( ) Resultado Geral – classificação
( ) Outros
Prezados Senhores,

Eu, __________________________________________________, candidato (a)
ao cargo de _____________________________________, inscrição nº ________,
do Processo Seletivo especificado acima, venho através deste, interpor o recurso:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________________________________
Assinatura do Requerente
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PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 001/2017
ANEXO III
CONTEÚDO DA PROVA.
I - LINGUA PORTUGUESA:
1- Diferentes gêneros textuais;
2- Variedades linguísticas;
3- Noções básicas de sintaxe:
3.1- Termos essenciais da oração;
3.2- Termos integrantes da oração;
3.3- Termos acessórios da oração;
4- Período composto: coordenação e subordinação;
4.1- Tipos de oração;
5- Sintaxe de concordância:
5.1- concordância nominal;
5.2- concordância verbal;
6- Semântica
6.1- o significado das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos,
polissemia;
6.2- denotação e conotação;
6.3- Figuras de linguagem;
7- Acentuação gráfica.
II - MATEMATICA:
1- Conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais)operações, propriedades e resolução dos problemas.
1.1- Razão;
1.2- Proporção;
1.3- Regra de três;
1.4- Porcentagem;
1.5- Juros;
1.6- Lucros, descontos e prejuízos;
1.7- Regra de sociedade;
1.8- Operações com expressões algébricas básicas;
1.9- Equações do 1º grau e problemas;
1.10- Sistemas de equações do 1º grau;
1.11- Equações do 2º grau e problemas;
1.12- Figuras planas;
1.13- Figuras espaciais;
1.14- Produtos notáveis;
1.15- Fatoração algébrica;
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1.16- Congruência de triângulos;
1.17- Ângulos formados entre paralelas e transversais;
1.18- Teorema de Tales e semelhança de triângulos;
1.19- Teorema de Pitágoras;
1.20- Relações trigonométricas no triangulo retângulo;
1.21- Medidas de comprimento e perímetros;
1.22- Áreas e suas medidas;
1.23- Volume, capacidade, tempo, massa e suas medidas;
1.24- Medidas de ângulo;
1.25- Plano Cartesiano;
1.26- Análise de gráficos e tabelas;
1.27- Média aritmética;
1.28- Conceitos básicos de probabilidade;
1.29- Raciocínio lógico;
1.30- Resolução de situações-problema.
Bibliografia: Livros didáticos pertinentes à matéria, adotados nos últimos anos
pela Escola Estadual Professor Alcides Fernandes Assunção.

