
 

ANEXO I 

 

DAS FUNÇÕES, N° DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, HABILITAÇÃO E VENCIMENTO 

 

 

FUNÇÃO 

 

CARGA 

HORÁRIA 
VENCIMENTO 

 

ESCOLARIDADE 
Nº DE 

VAGAS 

MOTIVO DA 

CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA 

Enfermeiro 

40h R$ 3.454,18 

Superior Completo 

+ Registro no órgão 

competente 

01+CR 

Art. 1º, VII, Lei 

Municipal nº 

1.128/2019. 

Farmacêutico 

40h R$ 3.454,18 

Superior Completo 

+ Registro no órgão 

competente 

01 

Art. 1º, VI, Lei 

Municipal nº 

1.128/2019. 

Técnico de 

Enfermagem 40h R$ 1.309,14 

Técnico + Registro 

no órgão 

competente 

01+CR 

Art. 1º, VII, Lei 

Municipal nº 

1.128/2019. 

Motorista Carteira D 

40h R$ 1.309,14 

Fundamental 

completo+ 

Categoria D 

01+CR 

Art. 1º, VII, Lei 

Municipal nº 

1.128/2019. 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Enfermeiro: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de 

enfermagem; realizar consultas, prescrever e emitir parecer sobre matéria de enfermagem; realizar 

os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica; prescrever medicamentos previamente 

estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 

participar da prevenção e controle de infecção hospitalar; participar de programas de vigilância 

epidemiológica e sanitária; executar e dar assistência obstétrica em situação de emergência e 

execução do parto sem distocia; participar de programas de aprimoramento pessoal de saúde de 

saúde do trabalhador; zelar pelos equipamentos e materiais utilizados; observar e cumprir as normas 

de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

 

Farmacêutico-Bioquímico: Executar tarefas ligadas à pesquisa da composição, funções processos 

químicos dos organismos vivos, desenvolvendo testes e análises; proceder a analise de matérias 

primas e de produtos acabados; basear-se em formulas estabelecidas para atender receitas 

odontológicas e médicas; zelar pela conservação de materiais e equipamentos utilizados; observar e 

cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

 

 



 

Técnico em Enfermagem: Executar tarefas técnicas e cuidados gerais de enfermagem hospitalar, 

ambulatorial e do trabalho, na promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde; participar 

do planejamento, programação e orientação das atividades de enfermagem; participar de programas 

de assistência à saúde individual, de grupos específicos e de segurança do trabalho; participar do 

controle da infecção hospitalar, e das vigilâncias epidemiológica e sanitária; zelar pela conservação 

dos materiais e equipamentos utilizados; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 

trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

 

Motorista: Transportar servidores a serviço da Prefeitura, dentro e fora do perímetro urbano; 

transportar pacientes e outros; zelar pela limpeza, conservação e manutenção preventiva dos 

veículos; transportar materiais; verificar diariamente os níveis de combustível e lubrificante, 

providenciando sua manutenção e abastecimento; manter a ordem e a licença do veiculo; auxiliar no 

carregamento e descarregamento do veículo; preencher boletins de movimento do veiculo; observar 

e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

Período de Inscrições com entrega 

de documentos 

23, 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2022 

Divulgação do Resultado Parcial 11 de outubro de 2022 

Recurso 14 de outubro de 2022 

Publicação do Resultado de Recurso 

e Resultado Final Classificatório 

19 de outubro de 2022 



 

ANEXO III 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N°. 001/2022 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

NOME:     

ENDEREÇO:     

BAIRRO: CIDADE:    

FUNÇÃO PLEITEADA:      

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-mail):      

TELEFONE:(       )   

 

DOCUMENTOS ENTREGUES PARA INSCRIÇÃO 

 

( )Diploma ou Declaração e histórico de acordo com as exigências da função, obtido em 

Instituição de ensino público ou privado, devidamente reconhecido pelo MEC (fotocópia); 

( )Curriculum Vitae; 

( ) Comprovante de quitação 

eleitoral (fotocópia); ( )Certificado de 

Reservista (fotocópia); 

( )Carteira de Identidade 

(fotocópia); ( )CPF (fotocópia); 

( )Certidão de nascimento ou 

casamento (fotocópia); ( )Comprovante de 

residência (fotocópia); 

( )Certidão de nascimento de filhos, se for o caso (fotocópia); 

( ) Certidão Criminal Negativa, emitida pela Polícia Civil do Estado em que Registrado o 

Candidato; 

( ) Certidão Criminal Negativa, emitida pela Polícia Federal; 

( )Certidão de Experiência Profissional na área pleiteada, da seguinte forma: 

- Atividades profissionais exercidas em Instituições Públicas: Portaria de Nomeação expedida 

pelo Gestor Público, ou Contrato de Prestação de Serviços, ou ainda Declaração fornecida pelo 

Setor de Recursos Humanos do Órgão de Lotação (original e fotocópia); 

- Atividades profissionais exercidas em Empresa Privada: cópia da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), contendo a página de identificação do trabalhador e a página que conste 

o registro do empregador que informe a função e o período com início e fim ou Certidão emitida 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (original e fotocópia). 

 

 



 

Serão aceitas apenas experiências profissionais na área de atuação para a função que se 

inscreveu por ano completo na instituição. 

( )Certificados de cursos: 

 
 

( ) LI E DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, ESTAR CIENTE DAS EXIGÊNCIAS E NORMAS 

ESTABELECIDAS NESTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E ESTAR DE ACORDO COM AS 

NORMAS, BEM COMO POSSUIR OS REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DA FUNÇÃO E ESTAR EM 

CONDIÇÕES DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. 

 

Fortuna de Minas/MG, de de 2022. 

 

 

 

 

Assinatura 

( ) Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de qualificação, ou Graduação, ou Pós-

Graduação na área objeto para o qual está concorrendo. 

TÍTULO 



 

          www.fortunademinas.mg.gov.br          prefeito@fortunademinas.mg.gov.br 

          Av. Renato Azeredo, 210, Centro - Fortuna de Minas,35760-000             (31) 3716-7111 

ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

 

À Comissão de Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 001/2022 

 

Função Pretendida:   

 

 

Prezado Senhores: 

 

Eu  candidato(a) a 

função de   , do Processo 

Seletivo Simplificado, Edital nº 001/2022 da Prefeitura Municipal de Fortuna de 

Minas, venho através deste solicitar: 

 

 

Fortuna de Minas/MG, de de 2022. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 

  

http://www.fortunademinas.mg.gov.br/
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