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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2018 

 

 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES, Silvério Rodrigues Félix, no 

uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de preenchimento de vagas 

para as funções de Cuidador Social e Auxiliar de Cuidador, estabelece normas para a 

contratação temporária de servidores públicos, com base no inciso IX do artigo 37 

da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 37 da Lei Orgânica do 

Município, no inciso V do artigo 181 da Lei Municipal 353, de 11 de março de 1994, 

nas disposições da Lei Municipal 363, de 27 de maio de 1994 e na Portaria n. 2.691, de 

30 de julho de 2018, conforme dispõe o presente edital. 

 

1. DOS CARGOS 

 

1.1.  CUIDADOR SOCIAL   

 

Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; organização do ambiente 

(espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou 

adolescente); auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, 

fortalecimento da auto-estima e construção da identidade; Organização de fotografias e 

registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de 

modo a preservar sua história de vida; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e 

outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio na preparação da criança ou adolescente 

para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um profissional de 

nível superior; atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora; 

apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária; apoiar e 

monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer; 

apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; desenvolver atividades 

recreativas e lúdicas; potencializar a convivência familiar e comunitária; contribuir para 

a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de dependência; 

apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias; contribuir 

para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar; 

participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 

processos, fluxos de trabalho e resultado. 

 

1.2. AUXILIAR DE CUIDADOR   

 

Apoiar às funções do cuidador; cuidados com a moradia (organização e limpeza do 

ambiente e preparação dos alimentos, limpeza do ambiente e roupas, dentre outros); 

auxiliar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; auxiliar no apoio 

a identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a 

privacidade das informações; auxiliar no apoio e participação no planejamento das 

ações; auxiliar na organização e facilitar oficinas e desenvolvimento de atividades 

individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; auxiliar no 

acompanhamento, orientação e monitoramento dos usuários na execução das atividades; 

auxiliar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades, e/ou na 
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comunidade; inspecionar o serviço e organizar a devolução das roupas e artefatos; 

controlar a entrada e o fluxo de pessoas, recepcionando, identificando, orientando 

encaminhando para os lugares desejados; acompanhar pessoas e mercadorias. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições para o processo seletivo, conforme especificações do Anexo I, serão 

realizadas no período de 01/08/2018 a 10/08/2018, na sede da Prefeitura Municipal, das 

10h00min às 17h00min. 

 

2.1.1. Para a efetivação da inscrição, o candidato deverá comparecer na sede da 

Prefeitura Municipal de Elói Mendes/MG, situada à Rua Cel. Antônio Pedro Mendes, nº 

225, Centro, CEP 37110-000, munido dos seguintes documentos: RG, CPF e 

comprovante de residência. 

 

2.1.2. Para efetivação da inscrição, deverá ser paga uma taxa nos termos do anexo I do 

presente edital. 

 

2.1.3. A taxa de inscrição deverá ser recolhida em favor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, por meio de boleto bancário, até a data estabelecida 

no ANEXO II, observado o horário de atendimento e das transações financeiras de cada 

instituição bancária. 

 

2.2. Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, o candidato de baixa renda ou desempregado, 

que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos financeiros, em razão de 

limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento da taxa 

de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a 

isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

 

2.2.1. Para efeitos de aplicação das regras constantes deste edital, será considerado 

como sendo candidato de baixa renda, aquele regularmente inscrito no Cadastro Único 

para Programas Sociais (CadÚnico) e apresente a folha resumo do Cadastro Único no 

ato da inscrição, nos termos do decreto nº 6.135 de 26 de junho de 2007. 

 

2.2.2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, na Sede da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, situada à Rua Cel. Antônio Pedro Mendes, nº 225, 

Centro, CEP 37110-000, Elói Mendes/MG, das 10h00min às 17h00min, exceto aos 

sábados e domingos. 

 

2.2.3. Pedido de isenção serão realizados na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ELÓI MENDES, situada à Rua Cel. Antônio Pedro Mendes, nº 225, Centro, CEP 

37110-000, Elói Mendes/MG, das 10h00min às 17h00min, exceto aos sábados e 

domingos, através de registro de protocolo, entre os dias 01/08/2018 e 03/08/2018. No 

ato do pedido de isenção o candidato deverá apresentar os documentos para inscrição e 

isenção, conforme itens 2.1.1 e 2.2.1. 
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3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO  

 

3.1. Em todos os casos, além dos requisitos impostos por este edital, os requisitos para a 

efetivação da contratação estão dispostos na Lei Municipal 353/1994 e Lei Municipal 

363/1994. 

 

4. DA AVALIAÇÃO  

 

4.1. As avaliações ocorrerão no dia 19/08/2018, das 09h00min às 12h00min. 

 

4.1.1. O local em que cada candidato realizará a prova será divulgado no dia 15/08/2018 

no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Elói Mendes/MG e no mural de aviso da sede 

da Prefeitura Municipal de Elói Mendes. 

 

4.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com 30 (trinta) 

minutos de antecedência do horário marcado para o início da prova, munido de caneta 

esferográfica transparente, de tinta azul ou preta, de documento oficial com foto e do 

comprovante de inscrição; 

 

 4.3. A avaliação consistirá em: 

 

4.3.1. Prova escrita, de múltipla escolha, contendo 30 questões com quatro alternativas 

cada (A. B, C ou D), valendo um ponto cada questão, totalizando 30 pontos; 

 

4.3.2. O conteúdo programático da prova escrita esta disposto no anexo I do presente 

edital; 

 

4.3.3. A contratação do servidor observará taxativamente a ordem de classificação dos 

candidatos; 

 

4.3.4. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal o caderno de provas 

devidamente assinado, o gabarito devidamente preenchido com caneta azul ou preta e 

sem rasuras, devendo optar por apenas uma letra/alternativa por questão; 

 

4.3.5. Qualquer rasura ou marcação a mais de uma alternativa anula individualmente a 

questão. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. A contratação dar-se-á pelo prazo estabelecido na Lei Municipal 353/1994, na 

Constituição da República Federativa do Brasil e na legislação municipal de regência; 

 

5.2. Os contratos firmados terão vigência por 06 (seis) meses, prorrogável na forma da 

Lei, mediante a devida justificativa; 
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5.3. O candidato classificado, obedecendo ao número de vagas existentes e a ordem de 

classificação, serão contratados mediante convocação da Prefeitura Municipal, 

publicado no site da Prefeitura Municipal de Elói Mendes (www.eloimendes.mg.gov.br) 

para assinatura do instrumento de contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito horas); 

 

5.4. Será desclassificado o candidato que não assinar o contrato no prazo estabelecido, 

após regular convocação; 

 

5.5. O resultado com a classificação dos aprovados será amplamente divulgado, no site 

oficial da Prefeitura na Rede Mundial de Computadores (INTERNET), devendo, ainda, 

ser afixada nos quadros de aviso da Prefeitura Municipal; 

 

5.6. Havendo empate na avaliação, considerar-se-á como critério de desempate:  

a) Maior idade; 

b) Em caso de permanência da situação de empate, após a aferição do primeiro critério, 

deverá ser considerada a maior nota em Língua Portuguesa; 

c) Persistindo, haverá sorteio público; 

 

5.7. No ato da contratação, o candidato deve apresentar, na Prefeitura Municipal, 

pessoalmente, cópias e originais dos documentos listados a seguir:  

 

a) CTPS onde está a FOTO, e atrás onde estão os DADOS PESSOAIS; 

b) Cadastramento no PIS/PASEP; 

c) CPF; 

d) RG; 

e) 02 (uma) fotografia 3 x 4; 

f) Certidão de Nascimento (quando solteiro); 

g) Certidão de Casamento e/ou averbação de separação judicial/divórcio; 

h) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição; 

i) Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa, se do sexo masculino; 

j) Comprovante de residência (últimos 3 meses) 

k) Certidão de nascimento e atestado de frequência escolar (filhos de 0 a 6 

anos); 

l) Certidão de nascimento e carteira de  vacinação (filhos entre 7 e 14 anos; 

m) Comprovante de capacitação legal para  o  exercício  do  cargo  (Diploma),  

quando  profissão  regulamentada,  bem  como  do  registro  no  órgão 

competente, quando exigível na lei; 

n) CNH, quando o cargo exigir; 

o) Histórico escolar; 

p) Laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço de Medicina Municipal de 

Elói Mendes-MG acompanhado dosseguintes  exames:hemograma 

completo com plaquetas, grupo sanguíneo e fator Rh, urina rotina, 

eletrocardiograma, Raio X tórax PA 

q) Declaração de bens que constituam seu patrimônio (modelo disponibilizado 

Prefeitura); 
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r) Declaração de parentesco que trabalhem (modelo disponibilizado 

Prefeitura); 

s) Declaração de que não infringe o art. 37, inciso XVI da Constituição 

Federal (Acumulação de Cargos e Funções) e ainda, quanto aos proventos 

de aposentadoria, o disposto no art. 37, §10, da Constituição Federal, com 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98(modelo disponibilizado 

Prefeitura); 

t) Declaração de Inexistência ou não de Processo Administrativo Criminal 

(modelo disponibilizado Prefeitura); 

u) Conta salário na Caixa Econômica Federal; 

v) Telefone;  

w) E-mail 

 

 

6. DOS RECURSOS 

 

6.1. Os pedidos de recursos do resultado da classificação deverão ser dirigidos, por 

escrito, à Comissão organizadora do presente certame e protocolados na Prefeitura 

Municipal de Elói Mendes, nos termos e condições do anexo II deste edital; 

 

6.2. Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão 

imediatamente indeferidos; 

 

6.3. Os pedidos de recursos serão julgados pela Comissão organizadora do presente 

certame, dentro do prazo estabelecido no anexo II deste edital; 

 

7. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

7.1. O presente processo seletivo terá validade de 01 (um) ano; 

 

7.2. Durante o prazo de validade deste processo seletivo público, os nele aprovados 

serão convocados com prioridade sobre os novos selecionados em eventuais processos 

seletivos para contratação temporária, para assumir os cargos nele dispostos, ainda que 

para provimento de vagas surgidas durante a sua realização e mesmo após a sua 

conclusão; 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAIS  

 

8.3. Constam como anexos e são parte integrantes do presente edital os seguintes 

quadros: anexo I – quadro de vagas, requisitos para contratação, carga horária e 

conteúdo programático; anexo II – cronograma;  

 

Prefeitura Municipal de Elói Mendes/MG, aos 30/08/2018. 

 

SILVÉRIO RODRIGUES FÉLIX 

Prefeito Municipal 
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JAQUELINE MENDES PEREIRA 

Secretária de Administração 

 

 

LAIS HELENA PEREIRA 

Secretária de Desenvolvimento e Promoção Social  
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ANEXO I – QUADROS DE VAGAS, REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO E 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

 
AUXILIAR DE CUIDADOR   

Nº de Vagas 01 

Requisitos para contratação – 

Carga Horária 

Ensino fundamental completo - 40h/semanais – fixas ou em escala de 

revezamento 

Vencimento R$ 954,00 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo Programático 

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, interpretação e compreensão de 

textos. A significação das palavras no texto. Emprego das classes de 

palavras. Pontuação. Acentuação gráfica. Ortografia. Fonética e 

fonologia. Termos essenciais da oração. Classificação das palavras 

quanto ao número de sílabas e quanto à disposição da sílaba tônica. 

Tempos e modos verbais. Reescrita de frases. Sugestão 

Bibliográfica: FARACO & MOURA. Gramática Nova. CEGALLA, 

Domingos Paschoal. Novíssima Gramática-Teoria e exercícios. 

PASCHOALIN & SPADOTO. Gramática-Teoria e Exercícios. 

TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. ANDRÉ, Hildebrando 

A. de. Gramática ilustrada. Livros Didáticos de Língua Portuguesa 

para o Ensino Fundamental. Dicionário Michaelis. Outras 

publicações que abranjam o programa proposto. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO:Política Nacional de 

Assistência Social; Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistênciais; Os Direitos da Criança e do Adolescente; Os 

Serviços de Acolhimento Social. Sugestão Bibliográfica: 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigos 203 

e 204. Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Decreto Nº 

6.135, de 26 de junho de 2007. Dispõe sobre o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal e dá outras providências. 

Outras publicações que abranjam o programa proposto. 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 20,00 

 
CUIDADOR SOCIAL    

Nº de Vagas 04 

Requisitos para contratação – 

Carga Horária  

Ensino médio completo; experiência em atendimento à criança e 

adolescente - 40h/semanais em escala de revezamento 

Vencimento R$ 1.040,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo Programático 

LÍNGUA PORTUGUESA: Fonologia: conceito, encontros 

vocálicos, dígrafos, ortoépica, divisão silábica, prosódia, acentuação 

e ortografia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes 

de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e 

classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência 

verbal e nominal, crase e pontuação; Semântica: a significação das 

palavras no texto; Interpretação de texto. Sugestão Bibliográfica: 

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. 

ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. CIPRO 

Neto, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. 

3. ed. São Paulo: Scipione, 2008. FIORIN, José Luiz; PLATÃO 

SAVIOLI, Francisco. Lições de textos: leitura e redação. 5 ed. São 

Paulo: Ática, 2006. ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática 

normativa da língua portuguesa. 50. ed. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2012. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão 
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textual. 18. ed. São Paulo: Contexto, 2003. KOCH, Ingedore 

Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 13. 

ed. São Paulo: Cortez, 2011. Outras publicações que abranjam o 

programa proposto. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Política Nacional de Assistência Social; Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistênciais; Os Direitos da Criança e do 

Adolescente; Os Serviços de Acolhimento Social. Sugestão 

Bibliográfica: Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Artigos 203 e 204. Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Decreto Nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Dispõe 

sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

e dá outras providências. Outras publicações que abranjam o 

programa proposto. 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 20,00 
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ANEXO II – CRONOGRAMA 

 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 
 

 

 

 

31/07/2018 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Publicação do Edital 

 

Sítio da Prefeitura 

Municipal de Elói Mendes 

na INETRNET - Sede da 

Prefeitura Municipal de 

Elói Mendes – das 

10h00min às 17h00min 

 

 

01/08/2018 

 

 

10h00min 

 

 

Início das inscrições e 

início dos pedidos de 

isenção  

 

Sede da Prefeitura 

Municipal de Elói Mendes 

– das 10h00min às 

17h00min 

 

03/08/2018 

 

17h00min 

 

Final do prazo para os 

pedidos de isenção  

Sede da Prefeitura 

Municipal de Elói Mendes 

– das 10h00min às 

17h00min 

 

 

07/08/2018 

 

 

17h00min 

 

 

Divulgação do resultado 

do pedido de isenção  

Sítio da Prefeitura 

Municipal de Elói Mendes 

na INTERNET - Sede da 

Prefeitura Municipal de 

Elói Mendes – das 

10h00min às 17h00min 

 

10/08/2018 

 

 

17h00min 

 

 

Prazo final das inscrições 

Sede da Prefeitura 

Municipal de Elói Mendes 

– das 10h00min às 

17h00min 

 

 

 

10/08/2018 

Estabelecimento bancário, 

observado o horário de 

atendimento e das 

transações financeiras de 

cada instituição. 

 

Último dia para 

pagamento do valor da 

taxa de inscrição (boleto 

bancário) 

 

 

- 

 

15/08/2018 

 

 

  

Divulgação do local de 

prova. 

Sítio da Prefeitura 

Municipal de Elói Mendes 

na INTERNET - Sede da 

Prefeitura Municipal de 

Elói Mendes – das 

10h00min às 17h00min 

 

 

 

 

 

19/08/2018 

 

 

 

 

 

09h00min às 12h00min 

 

 

 

 

 

Realização da prova 

A relação do local em que 

cada candidato realizará a 

prova será divulgada uma 

semana antes da data da 

realização da prova no 

sítio oficial da Prefeitura 

Municipal de Elói 

Mendes/MG e no mural de 

aviso da sede da Prefeitura 

Municipal de Elói 

Mendes. 

 

 

 

22/08/2018 

 

 

 

12h00min 

 

Divulgação do resultado 

final e início do prazo para 

interposição de recursos  

Sítio oficial da Prefeitura 

Municipal na INTERNET 

e mural de avisos da 

Prefeitura Municipal e da 

Secretaria Municipal de 

Saúde 

 

24/08/2018 

 

17h00min 

Prazo final para 

apresentação de recursos  

Sede da Prefeitura 

Municipal de Elói Mendes 

– das 10h00min às 
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17h00min 

 

 

 

27/08/2018 

 

 

 

17h00min 

 

 

Divulgação do resultado 

final após julgamento dos 

recursos  

Sítio oficial da Prefeitura 

Municipal na INTERNET 

e mural de avisos da 

Prefeitura Municipal e da 

Secretaria Municipal de 

Saúde 

28/08/2018 17h00min Homologação do resultado 

final  

Prefeitura Municipal  

 


