
 

ANEXO I 

 

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

 

 

FUNÇÃO 

 

CARGA 

HORÁRIA 
VENCIMENTO 

 

ESCOLARIDADE 
Nº DE 

VAGAS 

MOTIVO DA 

CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA 

Professor da 

Educação Básica - 

PEB-I (Educação 

infantil e 1º ao 5º 

ano) 

20h R$ 1.922,82 

Ensino Superior 

Completo em 

Normal Superior ou 

Pedagogia, ambos 

em curso de 

Licenciatura de 

graduação Plena. 

01+CR 

Art. 1º, VI, Lei 

Municipal nº 

1.128/2019. 

Assistente Social 

30h R$ 1.424,41 

Superior Completo 

+ Registro no órgão 

competente. 

01+CR 

Art. 1º, VI, Lei 

Municipal nº 

1.128/2019. 

Operador de 

Máquinas 40h R$1.292,71 

Fundamental 

completo+ 

Categoria C, D ou E. 

01+CR 

Art. 1º, VI, Lei 

Municipal nº 

1.128/2019. 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Professor da Educação Básica - PEB-I (Educação infantil e 1º ao 5º ano): Desenvolver de forma 

integral as crianças, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade; Ajudar na execução de programas de caráter cívico e cultural, 

visando integrar escola e comunidade; Colaborar nos programas de higiene bucal e de saúde junto 

às crianças da Rede Oficial de Ensino; Zelar pelo material didático á sua disposição; Exercer a 

regência efetiva de turma, condução do processo de ensino, elaboração de programas e planos, 

controle e avaliação da aprendizagem, participação em atividades e eventos pedagógicos extra 

classe, pesquisa educacional e aprimoramento do processo de ensino – aprendizagem, participação 

ativa na vida comunitária da unidade escolar; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança 

do trabalho; Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato. 

 

Assistente Social: Aconselhar e orientar servidores afetados em seu equilíbrio emocional, 

baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento pessoal, 

promovendo o seu ajustamento ao meio social; promover a participação consciente dos indivíduos 

em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educacionais, recreativas 

e culturais, visando o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; desenvolver a 

consciência social do individuo, aplicando a técnica do serviço social de grupo aliada à participação 

 

 

 



 

em atividades comunitárias, inter-relacionando o individuo com o grupo; programar a ação básica de 

uma comunidade no campo social, médico e outros; orientar o município e as diversas comunidades, 

no sentido de promover o desenvolvimento harmônico; fazer análises socioeconômicas dos 

habitantes da cidade; colaborar no tratamento de doenças psicomáticas, atuando na remoção de 

fatores psicossociais e econômicos que afetam os indivíduos; facilitar na comunidade, a formação de 

mão-de-obra que atenda as necessidades do mercado; assistir as famílias nas suas necessidades 

básicas. Orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de outra natureza; 

dar assistência ao menor carente ou ao infrator, assegurando-lhes a recuperação e a integração na 

vida comunitária; cadastrar pessoas ou famílias que vivem em condições de miserabilidade extrema, 

visando sanar esta condição, quer seja em distribuição de casa própria ou mesmo de alimentos; 

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

 

Operador de Máquinas: Operar máquinas e equipamentos nos serviços de pavimentação, 

terraplanagem, desobstrução de vias, obras de construção, aração, nivelamento e acerto de vias 

urbanas e rurais; verificar os níveis de óleo, lubrificantes e pressão de pneus; efetuar manutenção 

corretiva, quando possível; zelar pela segurança da máquina e transeuntes, solicitar ao mecânico 

reparos, na maquina; efetuar nivelamento de terrenos, preparando-os para o calçamento; retirar terra 

e entulhos, favorecendo o acesso; regular a altura e inclinação da pá em relação ao solo, acionando 

as alavancas de comando, para possibilitar sua movimentação; fazer avançar a máquina, acionando 

o comando de marcha para empurrar obstáculos ou carrega-los em caminhões; retirar entulhos de 

obras e construções; efetuar a manutenção da máquina, lubrificando-a e executando pequenos 

reparos; abastecer as máquinas possibilitando a sua movimentação; 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 

06, 07, 10, 11 e 13 de outubro de 2022 

Divulgação do Resultado Parcial 25 de outubro de 2022 

Recurso 28 de outubro de 2022 

Publicação do Resultado de Recurso 

e Resultado Final Classificatório 

1º de novembro de 2022 



 

ANEXO III 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N°. 002/2022 

 

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° 002/2022 

 

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 

  


