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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES – MG 

 
   

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CANDIDATOS À ELEIÇÃO PARA MEMBROS DO 
 

CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO – MG001/14 

 
 

O Município de Elói Mendes, MG, no uso de suas atribuições, torna pública a realização de 

processo seletivo destinado a selecionar candidatos à eleição para membros do 

Conselho Tutelar, criado pela Lei municipal nº 991, de 29 de novembro de 2006, que dispõe sobre a 

Política dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Elói Mendes, observados os termos 

da Lei Federal nº 8.069/90 e suas alterações e a legislação complementar e demais normas 

contidas neste Edital. 
 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O concurso público será regido por este Edital, por seus anexos, avisos complementares 

e eventuais retificações, sendo sua execução de responsabilidade da Fundação Educacional 

de Lavras, através do UNILAVRAS CONCURSOS e será realizado dia: 18/01/2015, com início às  

08 horas, devendo os inscritos chegarem no local da prova, no mínimo, 30 (trinta) minutos 

antes do horário marcado para início. 

 

1.2. O p r o c e s s o  s e l e t i v o  de que trata este Edital visa ao provimento de 

CANDIDATOS À ELEIÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR do Município de Elói 

Mendes. As eleições deverão serem realizadas posteriormente à conclusão do processo 

seletivo de que trata este edital, sob a organização da administração municipal e em data a 

ser por ela designada. 

 

1.3. Este processo seletivo terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação 

de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração Pública do Município de Elói Mendes. 

 

1.4. O processo seletivo de que trata este Edital será de prova objetiva, com questões de 

múltipla escolha de conhecimentos específicos e gerais sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, podendo ter questão(es) discursiva(s), realizada em uma só etapa. 

 

1.5. A carga horária para o cargo de conselheiro tutelar é de 25 (vinte e cinco) horas 

semanais, com vencimento básico de R$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais), e o referido 

cargo possui as seguintes atribuições: (art. 136, da Lei nº 8069/90). 

1.5.1 - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos. 98 e 105, 

aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;  
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1.5.2 - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 

129, I a VII; 

1.5.3 - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:  

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado 

de suas deliberações.  

1.5.4 - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;  

1.5.5 - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;  

1.5.6 - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas 

no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;  

1.5.7 - expedir notificações;  

1.5.8 - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 

necessário;  

1.5.9 - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para 

planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;  

1.5.10 - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos 

previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;  

1.5.11 - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do 

poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do 

adolescente junto à família natural. 

1.6. Os candidatos portadores de deficiências serão atendidos em suas necessidades, conforme 

o cadastramento efetuado por ele no site unilavrasconcursos.com.br. 

 

1.7. O conteúdo programático da prova será de questões de múltipla escolha e discursiva 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

2.1. Escolaridade mínima exigida para ingresso é o diploma de nível fundamental, expedido 

por instituição de ensino credenciada, a ser comprovada após a realização desse processo 

seletivo, e quando da candidatura às eleições que deverão ser realizadas pelo município; 
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2.2. Caso o candidato ainda não esteja de posse do diploma, este documento poderá ser 

substituído provisoriamente por certidão de conclusão de curso acompanhada de histórico 

escolar, emitida por instituição de ensino credenciada. 

 

3. DAS VAGAS E APROVAÇÃO 

3.1. Este processo selet i vo  oferta um total de 1 0 ( d e z )  vagas, s e n d o  5  ( c i n c o )  

p a r a  t i t u l a r e s  e  5  ( c i n c o )  p a r a  s u p l en t e s  a o  C o n s e l h o  T u t e l a r  c o m  

m a n d a t o s  a t é  0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 .  

 

3 . 2 .  S e r ão  c o n s i d e r a d o s  ap r o v ad o s  e  a p t o s  a  c an d i d a t a r e m  ao  

p r o c e s s o  e l e i t o r a l  p a r a  o s  c a r g o s  d e  C o n s e l h e i r o  T u t e l a r ,  o s  

c a n d i d a t o s  q u e  a l c a n ç a r em ,  n o  m í n i m o ,  5 0 %  ( c i n q u e n t a  p o r  c en t o )  d e  

a c e r t o s  n a s  p r o v a s .  

 

3.3. Em atendimento à Lei Estadual nº 11.867/1995, 10% (dez por cento) do total de 

vagas oferecidas neste concurso público serão reservadas a pessoas com deficiência, de 

acordo com os critérios definidos pelo art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/1999 e pela 

Súmula STJ nº 377, observada a exigência de compatibilidade entre a deficiência e as 

atribuições do cargo. 

 

3.3.1.  Com objetivo de dar cumprimento à reserva de que trata o item 3.2 deste 

edital e aplicar o critério de arredondamento previsto na Lei Estadual nº 11.867/1995 e 

1 (uma) vaga será reservada a pessoas com deficiência. 

 

3.4. A vaga reservada para os inscritos com deficiência, se não for preenchida, será 

revertida para os demais candidatos aprovados e classificados na ampla concorrência, 

observada a ordem classificatória final. 

 

3.5. O candidato com deficiência participará deste concurso público em igualdade de 

condições com os demais candidatos no que se refere à avaliação, ao conteúdo, ao 

horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima de aprovação exigida para o 

cargo. 

 

3.6. O candidato inscrito para vaga reservada a pessoas com deficiência, se aprovado e 

classificado neste concurso público, além de figurar na lista de classificação da ampla 

concorrência, terá sua classificação em listagem classificatória exclusiva dos candidatos com 

deficiência. 

 

3.7. Ficará garantida ao candidato portador de deficiência que conseguir o 1º 

(primeiro) lugar na classificação entre os portadores de  deficiência, a vaga de 

candidato à eleição para o Conselho Tutelar  (observados as exigências da 

candidatura). Os demais farão parte da classificação geral . 
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4. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

4.1. O candidato aprovado neste processo seletivo poderá ser candidato à eleição para o 

Conselho Tutelar, se comprovar na data da candidatura: 

 

a) ser residente em Elói Mendes, MG, há pelo menos 2 (dois) anos; 

b) ter, no mínimo, 21 anos completos até a data da candidatura; 

c) estar em gozo dos direitos políticos eleitorais; 

d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidato 

do sexo masculino; 

e) possuir aptidão física e mental compatível com o exercício das atribuições do 

cargo, nos termos da legislação vigente, antes da candidatura; 

f) comprovar a escolaridade mínima de Ensino Fundamental; 

g) não ser inabilitado para o exercício de cargos ou funções do município;  

h) atender a todas as exigências especificadas para o cargo pleiteado, 

estabelecidas neste Edital; 

I) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

j) experiência profissional de no mínimo 12 (doze) meses em atividade na área da 

criança e do adolescente, mediante cópia autenticada da contratação em carteira 

de trabalho e/ou declaração da respectiva entidade, com firma reconhecida em 

cartório; 

k) declaração de idoneidade moral, firmada de próprio punho, sob as penas da lei. 

 

 

4.2. O candidato que, no prazo para can d id a tu r a , não reunir os requisitos enumerados 

no subitem 4.1 deste Edital ou que por qualquer motivo não puder comprová-los, perderá 

o direito à c a n d i d a t u r a .  

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. Disposições Gerais sobre as inscrições: 

 

5.1.1.  A inscrição do candidato neste concurso público implicará o conhecimento e a 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

5.1.2.  Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no 

sentido de somente efetuar a inscrição e recolher o valor respectivo após tomar 

conhecimento do disposto neste Edital e certificar-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos para o cargo. 

 

5.1.3.  As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, reservando-se ao Unilavras Concursos o direito de 

cancelar a inscrição do candidato que não preenchê-lo de forma completa, correta e 
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legível, sendo assegurado ao candidato o direito de recurso previsto no item 12 deste 

Edital. 

 

5.1.4. Declarações falsas ou inexatas constantes do Formulário Eletrônico de Inscrição 

determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela 

decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, sendo 

assegurado ao candidato o direito de recurso previsto no item 12 deste Edital. 

 

5.1.5.  No ato da inscrição não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento, 

sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados no 

Formulário Eletrônico de Inscrição, sob as penas da lei. 

 

5.1.6.  A inscrição e o valor de inscrição pago pelo candidato serão pessoais e 

intransferíveis. 

 

5.1.7.  Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem ao estabelecido 

neste Edital. 

 

5.1.8. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física - 

CPF do candidato. 
 

5.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 

 

5.2.1.  As inscrições para este concurso público serão realizadas exclusivamente pela 

Internet, no endereço eletrônico do Unilavras Concurso, no período de 10/11 à 

10/12/2014 observado o horário de Brasília. 

 

5.2.2.  O período de inscrições poderá ser prorrogado por necessidade técnica ou 

operacional, a critério da Prefeitura de Elói Mendes ou do Unilavras Concurso, 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado – Minas Gerais e comunicação no 

endereço eletrônico unilavrasconcursos.com.br. 

 

5.2.3.  Para inscrever-se neste concurso público, o candidato deverá, durante o 

período das inscrições, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos 

abaixo: 

 

a) ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; 

b) preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição com seus dados pessoais, 

transmitir os dados pela Internet, providenciando a impressão do comprovante 

de Inscrição Finalizada; 

c) imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição 

correspondente, em qualquer banco do sistema de compensação bancária; 

d) efetuar o pagamento da importância referente à inscrição descrita no subitem 

5.2.4 deste Edital, até o dia do vencimento em qualquer agência bancária; 
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e) O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição, até a data de 

vencimento, poderá utilizar a opção de imprimir a 2ª via do boleto até o dia 

subsequente ao termino da inscrição. Após esta data o candidato que não 

efetuar o pagamento da inscrição, ficara impossibilitado de participar do concurso. 

 

5.2.4.  O candidato deverá, no prazo que for determinado no boleto bancário, pagar a 

inscrição no valor de R$40,00 (quarenta reais); 

 

5.2.5.  Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias, 

o pagamento deverá ser feito antecipadamente. 

 

5.2.6.  Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado por meio de cheque, 

depósito em caixa eletrônico, pelos correios, transferência eletrônica, DOC, ordem de 

pagamento ou depósito conta corrente, agendamento eletrônico, fora do período de 

inscrição ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 

 

5.2.7.  A O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  e o 

Unilavras Concursos  não se responsabilizam por solicitações de inscrição via Internet 

que deixarem de ser concretizadas por motivos externos de ordem técnica dos 

computadores,  falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 

ausência de energia elétrica e outros  fatores  de ordem técnica  que  impossibilitem  

a  transferência  de  dados,  salvo  quando  se  tratar   de  falha  técnica  ou 

operacional no endereço eletrônico onde serão processadas as inscrições. 

 

5.2.8.  O candidato que se inscrever mais de uma vez no concurso terá considerado 

apenas a última inscrição efetuada, observada a comprovação do pagamento do valor 

da inscrição. 

 

5.2.9.   O valor da inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nas hipóteses de 

pagamento em duplicidade, extemporâneo ou em caso de cancelamento ou 

suspensão do concurso conforme disposto na Lei. 

 

5.2.10.   A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento 

de todos os campos da ficha de inscrição pelo candidato e pagamento do respectivo 

valor com emissão de comprovante de operação emitido pela instituição bancária. 

 

5.2.11.   O descumprimento das instruções para a inscrição pela Internet implicará na 

não efetivação da inscrição, assegurado o direito de recurso previsto no item 12 deste 

Edital. 
 

5.2.12.   A partir de 15/12/2014 o candidato deverá conferir, no endereço  eletrônico 

unilavrasconcursos.com.br através das inscrições homologadas, se os dados da 

inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, o candidato 
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deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato do Unilavras 

Concurso, pelo telefone (035) 3694.8154 ou 0800 038 1118, de segunda a sexta feira 

úteis, das 9 às 17 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido. 

 

5.2.13. O comprovante de inscrição do candidato será o próprio boleto, devidamente 

quitado. 

 

5.2.14. É de inteira responsabilidade do candidato à manutenção   sob sua guarda do 

comprovante   do pagamento do valor de inscrição, para posterior apresentação, se 

necessário. 

 

5.3. Da Isenção do Pagamento do Valor de Inscrição: 

 

5.3.1.  O candidato que, em razão de limitações de ordem financeira, não possa arcar 

com o pagamento do valor de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento 

próprio e de sua família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição 

exclusivamente no período de: 02 à 10/11/2014 . 

 

5.3.2.    O requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição estará 

disponível para preenchimento no endereço eletrônico unilavrasconcursos.com.br no 

período constante do subitem 5.3.1 deste Edital. 

 

5.3.3.    Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição o candidato 

deverá comprovar uma das condições: 

 

5.3.3.1.    A condição de desempregado, conforme Lei Estadual n.º 13.392, de 7 

de dezembro de 1999: 

 

a) não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social–CTPS; 

b) não possuir vínculo estatutário vigente com o poder público nos 

âmbitos municipal, estadual ou federal; 

c) não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder 

público nos âmbitos municipal, estadual ou federal; 

d) não exercer atividade legalmente reconhecida como autônoma. 

 

5.3.3.2.    A condição de hipossuficiência econômica financeira:  estar inscrito no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que 

trata o Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 

 

5.3.3.2.1.  Para comprovar a situação prevista no subitem 5.3.3.2 deste 

Edital, o candidato deverá estar inscrito no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal – CadÚnico e indicar seu número de Identificação 

Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, no requerimento de inscrição. 
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5.3.3.2.2.  O Unilavras Concursos   consultará o órgão gestor do CadÚnico 

para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

 

5.3.4.  Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição prevista no 

subitem 5.3.3.1, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos: 

 

a) Encaminhar o comprovante de solicitação de isenção realizado através 

do endereço eletrônico do unilavrasconcursos.com.br um dos 

documentos citados nos subitens 5.3.5 a 5.3.9, deste Edital, via SEDEX ou 

correspondência com registro de Aviso de Recebimento (AR), ao 

Unilavras Concursos, Rua Padre José Poggel, 506, Bairro Centenário, CEP 

37.200-000 – Lavras-MG. 

b) O envelope deverá   conter   a referência “Concurso Elói Mendes – 

Solicitação de Isenção” e ser encaminhado no período de 02/11 à 

10/11/2014. 

 

5.3.5.  No requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição o candidato 

deverá firmar declaração de que é desempregado, não se encontra em gozo de 

nenhum benefício previdenciário de prestação continuada, não aufere nenhum tipo 

de renda – exceto a proveniente de seguro-desemprego – e que sua situação 

econômico-financeira não lhe permite pagar o referido valor sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua 

declaração. 

 

5.3.6.  Para comprovar a situação prevista na alínea “a” do subitem 5.3.3.1 deste Edital, o 

candidato deverá: 

 

a) Apresentar declaração de próprio punho, datada e assinada, na qual 

informará que nunca teve registro em sua Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) de vínculo empregatício, quando for o caso; ou 

 

b) apresentar cópia autenticada das páginas da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social-(CTPS) que contenham fotografia, qualificação civil, anotações do 

último contrato de trabalho (com as alterações salariais e registro da saída), e da 

primeira página em branco subsequente à anotação do último contrato de 

trabalho ocorrido. 

 

5.3.7.  Para comprovar a situação prevista na alínea “b” do subitem 5.3.3.1 deste Edital, o 

candidato deverá: 
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a) apresentar declaração de próprio punho, datada e assinada, na qual 

informará que nunca teve vínculo estatutário com o poder público nos 

âmbitos municipal, estadual ou federal, quando for o caso; ou 

b) Apresentar certidão expedida por órgão ou entidade competente, com 

identificação e assinatura legível da autoridade emissora do documento, 

informando o fim do vínculo estatutário, ou a cópia da publicação oficial do ato 

que determinou a extinção do vínculo. 

 

5.3.8.  Para comprovar a situação prevista na alínea “c” do subitem 5.3.3.1 deste Edital, 

o candidato deverá apresentar declaração de próprio punho, datada e assinada, na 

qual informará que não possui contrato de prestação de serviços vigente com o poder 

público nos âmbitos municipal, estadual ou federal. 

 

5.3.9.  Para comprovar a situação prevista na alínea “d” do subitem 5.3.3.1 deste Edital, o 

candidato deverá: 

 

a) Apresentar certidão em que conste a baixa da atividade autônoma; ou 

b) apresentar declaração de próprio punho, datada e assinada, na qual 

informará não auferir qualquer tipo de renda (exceto aquela proveniente de 

seguro desemprego). 

 

5.3.10.  Não será concedida isenção do pagamento do valor de inscrição ao candidato 

que: 

a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela Internet; 

b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

c) fraudar e/ou falsificar documento; 

d) pleitear a isenção, sem apresentar cópia autenticada dos documentos previstos 

no subitem 5.3 deste Edital; 

e) não observar prazos para postagem dos documentos. 

 

5.3.11. Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo 

vedado o envio de documentos de mais de um candidato no mesmo envelope. 

 

5.3.12.  As informações prestadas no requerimento de isenção do pagamento do valor 

de inscrição previsto no subitem 5.3.2 e nas declarações firmadas nos subitens 5.3.6, 

5.3.7, 5.3.8 e 5.3.9 deste Edital serão de inteira responsabilidade do candidato. 

 

5.3.13.  A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento do valor de 

inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos 

dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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5.3.14.  Encerrado o prazo de postagem de documentos, não será permitida a 

complementação da documentação. 

 

5.3.15.  Não será aceita solicitação de isenção do pagamento de valor de inscrição via 

fac-símile (fax), via correio eletrônico ou qualquer outra forma que não seja prevista 

neste Edital. 

 

5.3.16.  A comprovação da tempestividade do requerimento de isenção do pagamento 

do valor de inscrição será feita pelo registro da data de postagem. 

 

5.3.17.  Para fins de isenção do pagamento do valor de inscrição, a documentação 

comprobatória da condição de desempregado será analisada pelo Unilavras Concursos. 

 

5.3.18.  O pedido de isenção do pagamento do valor de inscrição que não atender a 

quaisquer das exigências determinadas neste Edital será indeferido, assegurado ao 

candidato o direito de recurso previsto no item 12 deste Edital. 

 

5.3.19.  A partir de 10 dias após o início do período de inscrições o resultado da 

análise do requerimento de isenção do pagamento  do valor de inscrição será 

publicado no Diário Oficial dos Poderes  do Estado – Minas Gerais e disponibilizado no 

endereço  eletrônico do unilavrasconcurso.com.br, onde  constará  listagem dos 

candidatos por nome  em ordem alfabética, número do documento de identidade e 

apresentando a informação sobre deferimento ou indeferimento, para consulta 

pessoal. 

 

5.3.20.  O candidato que tiver sua solicitação de isenção deferida deverá proceder 

sua inscrição no processo seletivo. 

 

5.3.21.  Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento do valor 

de inscrição indeferidos e que mantiverem interesse em participar do certame 

deverão efetuar sua inscrição, observando os procedimentos previstos no item 5 deste 

Edital. 

 

5.3.22.  Caberá recurso contra o indeferimento do pedido de isenção do pagamento 

do valor de inscrição, conforme o item 12 deste Edital. 

 

5.3.23.  A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será 

publicada no Diário Oficial dos Poderes do Estado   – Minas   Gerais   e   será   

disponibilizada   no   endereço   eletrônico   do unilavrasconcursos.com.br até o dia 

28/11/2014. 

 

5.4. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será 

automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
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6. DA INSCRIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

6.1. Para fins de reserva de vagas prevista na Lei Estadual nº. 11.867/1995 considera-se 

pessoa  com deficiência aquela que se enquadra  nas categorias discriminadas no art. 4º 

do Decreto Federal nº. 3.298/1999 combinado com o enunciado da Súmula 377 do 

Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim definidas: 

 

a)  Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de  membro,  paralisia cerebral, nanismo, membros  com  deformidade 

congênita ou  adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho das funções. 

 

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz. 

 

c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 

no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 

acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica; casos 

nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 

menor que 60º, ou ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores. Visão 

monocular. 

 

d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, 

habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; 

habilidades acadêmicas; lazer e trabalho. 

 

e)  Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

 

6.2. Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são 

facultadas pela legislação, é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas 

em concurso público, devendo ser observada a compatibilidade das atribuições do 

cargo com a deficiência de que são portadoras. 

 

6.3. A utilização de material tecnológico de uso habitual não obsta a inscrição na reserva 

de vagas; porém, a deficiência do candidato deve permitir o desempenho adequado 

das atribuições especificadas para o cargo, admitida a correção por equipamentos, 

adaptações, meios ou recursos especiais. 
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6.4. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar que está ciente das 

atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-

lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições. 

 

6.5. O candidato com deficiência, se aprovado e classificado neste concurso público, além 

de figurar na lista de classificação da ampla concorrência, terá seu nome constante da 

lista específica de pessoas com deficiência, conforme determina a Lei Estadual nº 

11.867/1995. 

 

6.6. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Formulário Eletrônico de 

Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 5 deste Edital, deverá 

informar que possui deficiência e a forma de adaptação da sua prova. 

 

6.7. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Formulário 

Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição 

processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar 

posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 

 

6.8. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato com deficiência deverá 

encaminhar até o dia 30/11/2014,  via  SEDEX  ou  correspondência  com  registro  de  Aviso  

de  Recebimento (AR), ao Unilavras Concursos, Rua Padre José Poggel, 506, Bairro 

Centenário, CEP 37.200-000 – Lavras-MG, os documentos  a seguir: 
 

a) Laudo Médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 

(doze) meses até a data do término das inscrições, atestando a espécie e o grau 

de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência; 

 

b) Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais, no formato indicado 

no site www.unilavrasconcursos.com.br , devidamente preenchido e assinado, 

para assegurar previsão de adaptação da sua prova. 

 

6.9. A Prefeitura e o Unilavras Concursos não se responsabilizam pelo extravio ou atraso dos 

documentos encaminhados via Sedex ou AR. 

 

6.10.  O candidato com deficiência, além do envio do Laudo Médico indicado na alínea “a” 

do subitem 6.8 deste Edital, deverá assinalar, no Formulário Eletrônico de Inscrição ou no 

Requerimento de Isenção de Pagamento do Valor de Inscrição, nos respectivos prazos, a 

condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver. 

 

6.11.  Os documentos indicados no subitem 6.8 deste Edital terão validade somente para 

este concurso público e não serão devolvidos. 
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6.12.  Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos 

mencionados no subitem 6.8 deste Edital, não concorrerão às vagas reservadas para 

portadores de deficiência e não terão a prova e/ou condições especiais atendidas. 
 

6.13.  A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com 

deficiência será condicionada à legislação específica e à possibilidade técnica examinada pelo 

Unilavras Concursos. 

 

6.14.  O candidato será comunicado do atendimento de sua solicitação através do 

endereço eletrônico do www.unilavrasconcursos.com.br 

 

6.15.  Será desconsiderado qualquer recurso em favor de candidato com deficiência que 

não seguir as instruções constantes deste Edital para inscrição nesta condição. 

 

6.16.  Os candidatos com deficiência que não realizarem a inscrição conforme as instruções 

constantes deste Edital não poderão impetrar recurso em favor de sua situação. 

 

7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

7.1. Das lactantes: 

 

7.1.1.  Fica assegurado às lactantes o direito de participarem do Concurso, nos critérios 

e condições estabelecidos pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei 

Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei 

Federal nº 10.048/2000. 

 

7.1.2.  A candidata que seja mãe lactante deverá preencher requerimento 

especificando esta condição, para a adoção das providências necessárias no próprio 

formulário de inscrição. 

 

7.1.3.  Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se, 

temporariamente, da sala/local em que estarão sendo realizadas as provas, para 

atendimento ao seu bebê, em sala especial a ser reservada pela Coordenação. 

 

7.1.4.  Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

 

7.1.5.  Para a amamentação o bebê deverá permanecer no ambiente a ser 

determinado pela Coordenação. 

 

7.1.6.  O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua 

guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária 

desse adulto, em local apropriado, será indicada pela Coordenação do Concurso. 

 

7.1.7.  A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma 

“fiscal” do Unilavras Concursos, sem a presença do responsável pela guarda da 
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criança que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições 

deste Edital. 

 

7.1.8.  A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas. 

 

7.2. Das outras condições: 

 

7.2.1.  O candidato já inscrito que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições 

especiais para a realização das provas, deverá encaminhar, até 10(de) dias após o 

encerramento das inscrições, via Sedex ou correspondência com registro de Aviso de 

Recebimento (AR), ao Unilavras Concursos, situado na Rua Padre José Poggel, nº 506, 

Bairro Centenário, CEP: 37.200-000 – Lavras, MG o requerimento de condição especial 

(ANEXO) devidamente preenchido e assinado. 

 

7.2.2.  Após o prazo de inscrição o candidato que ainda necessitar de atendimento 

especial, deverá entrar em contato com o Unilavras Concursos, com antecedência 

mínima de 3 (três) dias úteis da realização das Provas, através do telefone (35) 

3694.8154 ou 0800 038 1118. 

 

7.2.3.  Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no item 7 

deste Edital, não terão a prova e/ou condições especiais atendidas. 

 

7.3. A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e 

razoabilidade. 
 
8. DA EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

8.1. A partir de 15/12/2014 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico 

unilavrasconcursos.com.br , na opção inscrições homologadas  (efetivadas), se os dados da 

sua inscrição foram recebidos e o pagamento  processado. Em caso negativo, o candidato 

deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do Unilavras 

Concursos, pelo telefone (35)3694.8154 ou 0800 038 1118, de segunda a sexta-feira (úteis), 

das 9 às 17 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido. 

 

9. DA AVALIAÇÃO DA PROVA E DA PONTUAÇÃO 

9.1. A prova terá caráter eliminatório e classificatório sendo constituída conforme o seguinte: 

 

- 1 prova de conhecimentos específicos e gerais sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com 20 (vinte) questões; 

 

9.1.2. Todas as questões valerão 1 (um) ponto e no total da prova a pontuação mínima para 

aprovação será de 10,00 pontos (50%);     
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  9.2. Da  Prova: 
 

9.2.1.  A Prova terá caráter eliminatório e classificatório. 

 

9.2.2.  Os conteúdos programáticos referentes à Prova são os constantes do item 1.8 

deste Edital. 

 

9.2.3.  A Prova será composta de 20 (v inte )  questões, sendo que cada questão  

conterá 4 (quatro) alternativas de resposta, com uma única resposta correta, pontuadas 

conforme item 9.1 deste edital. 

 

 9.2.4.  A Prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) pontos,  por 

processo eletrônico, sendo atribuído 1 (um) ponto para cada resposta correta. 

 

9.2.5.  As questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha de todos os candidatos serão 

corrigidas por meio de leitura ótica. 

 

9.2.6.  A pontuação da prova se constituirá da soma dos pontos obtidos pelos acertos 

em cada item de conhecimentos, ponderados pelos respectivos valores das questões. 

 

9.2.7.  Será considerado aprovado na Prova Objetiva de Múltipla Escolha o candidato que 

obtiver: 

 

9.2.7.1.   No mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de  pontos atribuídos. 

 

9.2.8.  Será excluído do Concurso Público o candidato que não  obtiver o mínimo de  

acertos  exigidos para aprovação nos termos do subitem 9.2.7.1 

 
10. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

10.1.  A aplicação da prova está prevista para o dia 18/01/2015 e será realizada na Escola 

Municipal Júlia Camões Vieito, na Rua José Pereira Gambogi, Centro. 
 

10.2.  A duração das Provas incluído o tempo para leitura das instruções e preenchimento 

das folhas de respostas será de: 3 (três) horas. 

 

10.3.  O cartão de convocação contendo o local, a sala e o horário de realização das 

provas, será disponibilizado no endereço eletrônico unilavrasconcursos.com.br, 30 dias após 

o fechamento das inscrições ou seja até o dia 10/01/2015. 

 

10.4.  Será publicado no Diário Oficial do Estado – Minas Gerais e  disponibilizado  no  

endereço eletrônico do unilavrasconcursos.com.br o Ato de Convocação confirmando o dia 

e horários de aplicação das provas. 
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10.5.  Não será enviado, via correio, cartão de convocação para as provas. A data, o 

horário e o local da realização das Provas Objetivas serão disponibilizados conforme o 

subitem 10.3. 

 

10.6.  Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos 

e feriados. 

 

10.7.  O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de 

realização da prova, para fins de justificativa de sua ausência. 

 

10.8.  É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto  até o local de 

realização das provas, a fim de evitar eventuais atrasos,  sendo aconselhável ao candidato 

visitar o local de realização da prova com antecedência. 

 

10.9.  Não haverá segunda chamada  seja  qual for o motivo alegado para  justificar  o 

atraso  ou  a  ausência do candidato. 

 

10.10.  O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará a desistência 

do candidato e resultará em sua eliminação deste Concurso Público. 

 

10.11.  Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, 

sexo e data de nascimento, deverão ser corrigidos pelos candidatos somente no dia das 

respectivas provas, com o fiscal de sala. 

 

10.12.  O candidato que não solicitar a correção  dos dados  deverá  arcar  exclusivamente 

com as consequências advindas de sua omissão. 

 

10.13.  O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando  na  

convocação  para  a  prova, mas que apresente no dia da prova o respectivo comprovante 

de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste  Edital, poderá  participar do  

Concurso Público,  devendo  preencher  e  assinar formulário específico. 

 

10.13.1.  A inclusão de que trata  o subitem  10.13 será  realizada  de forma condicional, 

sujeita  a posterior verificação quanto à regularidade da referida inscrição. 

 

10.13.2.  Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será 

automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

 

10.14.   O candidato deverá apor sua  assinatura na  lista de  presença,  de  acordo  com 

aquela constante  do  seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica. 

 

10.15.   Depois de identificado e acomodado na  sala de  prova, o candidato não  poderá  

consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o 

horário de início da prova. 
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10.16.   O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de 

um fiscal. 

 

10.17.   É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando qualquer tipo de 

arma. 

 

10.18.   O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante da 

Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do fechamento dos portões, 

munido de: 

 

a) Comprovante de inscrição; 

 

b) Original de um dos documentos  de identidade a seguir: carteira e/ou cédula de 

identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 

Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédula de Identidade para 

Estrangeiros, Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, 

por força de Lei Federal valem como documento  de identidade, como, por exemplo, 

OAB, CRA, CRM, CREA, CRC etc., Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 

como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei Federal nº. 

9.503/1997); 

 

c) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

10.19.  Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos 

documentos discriminados no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

subitem 10.18, alínea “b” anterior em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, 

a identificação do candidato. Documentos violados e rasurados não serão aceitos. 
 

10.20.  Identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de 

identificação gere dúvidas quanto à fisionomia e à assinatura. 

 

10.21.  O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 

 

10.22.  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros  fins, Protocolos, 

Boletim de  Ocorrência, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 

Habilitação emitida anteriormente à Lei Federal nº 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, 

Identidade Funcional de natureza pública ou privada, cópias dos documentos citados, ainda 

que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital. 

 

10.23.  Durante a prova, não será permitido ao candidato realizar anotação de informações 

relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, ou seja, em material 

não fornecido pelo Unilavras Concursos, consultas bibliográficas de qualquer espécie, bem 

como usar no local de exame: armas, quaisquer aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, 
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bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro), boné, gorro, chapéu e óculos de sol, bolsas ou 

sacolas. O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato. 

 

10.24.  Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, 

enquanto  na sala de  prova, deverão permanecer  desligados, tendo sua bateria retirada, 

sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova. 

 

10.24.1.  O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando 

qualquer um dos objetos especificados no subitem 10.23, mesmo que desligados, será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 

10.24.2.  No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a 

retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a 

ser indicado pelos fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o 

candidato será eliminado do concurso. 

 

10.25.   O Unilavras Concursos recomenda que o candidato leve apenas o documento 

original de identidade, caneta azul ou preta, para a realização da prova e não leve nenhum 

dos objetos citados nos itens anteriores. 

 

10.26.   A Prefeitura e o Unilavras Concursos não se responsabilizarão por perda ou extravio 

de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização de 

prova, nem por danos a eles causados. 

 

10.27.   Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente 

descobertas, à observação dos fiscais de sala, durante todo o período de realização das 

provas. 

 

10.28.   No ato da realização das provas serão fornecidos aos candidatos os Cadernos de 

Questões e a Folha de Respostas personalizadas com os dados do candidato, para 

aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das respostas. 
 

10.29.   É de responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pessoais 

impressos na Folha de Respostas, em especial seu nome, número de inscrição e número do 

documento de identidade. 

 

10.30.   Nas provas, o candidato deverá assinalar as respostas das questões na Folha de 

Respostas personalizada com caneta de tinta azul ou preta, fabricada em material 

transparente, que será o único documento  válido para a correção de sua prova. 

 

10.31.   Não serão computadas questões  não  respondidas  e/ou questões  que  contenham  

mais  de  uma  resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda 

que legíveis. 
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10.32.   O candidato não deverá fazer nenhuma marca fora do campo reservado  às 

respostas  ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, 

prejudicando o seu desempenho. 

 

10.33.   Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 

candidato, devendo este arcar com os prejuízos advindos de marcações feitas 

incorretamente. 

 

10.34.   O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do 

candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas 

neste Edital e na capa do Caderno de Questões. 

 

10.35.   Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova 

após transcorrido o tempo de 1 (uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória 

da sua Folha de Respostas e do seu caderno de questões, ao fiscal de sala. 

 

10.35.1. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala 

durante o período mínimo estabelecido no subitem 10.35, terá o fato consignado em ata 

e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 

10.36.  Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

 

a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 

 

b) Não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 10.18, alínea “b” deste 

Edital; 

 

c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

 

d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo 

mínimo de permanência estabelecido no subitem 10.35 deste Edital; 

 

e) For surpreendido em comunicação com outro candidato, ou terceiros, verbalmente, 

por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, ou utilizando-se de livros, 

notas, impressos ou calculadoras; 

 

f) For surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou fazendo uso de 

telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, notebook e/ou equipamento similar, 

e outros constantes no subitem 10.23; 

 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
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h) Não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas conforme o subitem 10.36 

deste Edital; 

 

i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em 

relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades 

presentes; 

 

j) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos 

meios permitidos, ou seja, em material não fornecido pelo Unilavras Concursos; 

 

k) Ausentar-se da sala de provas, portando as Folha de Respostas e/ou Caderno de 

Questões; 

 

l) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e na Folha de 

Respostas; 

 

m) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 

ou de terceiros, em qualquer fase do Concurso Público; 

 

n) Não permitir a coleta de sua assinatura; 

 

o) Descumprir as normas e os regulamentos estabelecidos neste Edital e durante a 

realização das provas. 

 

10.37.  Excetuada a situação prevista no subitem 7.1, não será permitida a permanência 

de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer 

prova, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no Concurso 

Público. 

 

10.38.  No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da 

equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes 

ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação. 

 

10.39.  Constatado, após as provas, por  meio eletrônico, estatístico, visual,  ou  por  

investigação  policial,  ter  o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas 

e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 

10.40.  Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não 

serão fornecidos exemplares do caderno de  questões  aos candidatos ou a instituições de  

direito público ou privado, mesmo  após  o encerramento do Concurso Público. 
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10.41.  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 

das provas em razão de afastamento do candidato da sala de provas. 

 

10.41.1. Excetua-se da regra contida no item 10.42 deste edital, o candidato com 

deficiência salvaguardado por laudo médico que indique e comprove a  necessidade  

do  tempo  adicional, condizente com a deficiência. 

 

10.42.  O Gabarito da Prova será divulgado no endereço eletrônico do 

www.unilavrasconcursos.com.br em até 3 (três) dias após a aplicação da mesma. 

 

11. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE DOS CANDIDATOS 

11.1.  Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação 

e a classificação mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital. 

 

11.2.  O Resultado Final deste Concurso Público será aferido pelo total dos pontos obtidos na 

Prova; 
 

11.3.  Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos, serão aplicados critérios 

de desempate, tendo preferência, sucessivamente, o candidato que tiver: 

 

a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único 

do art. 27 da Lei Federal nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para  

esse  fim, a data  de realização das provas objetivas; 

 

b) tiver obtido maior pontuação na disciplina de conhecimentos específicos (quando 

houver); 

 

c) tiver mais idade, observando-se data de nascimento, sendo considerada, para esse 

fim, a data de realização da prova objetivas. 

 

11.4.  Os candidatos aprovados neste concurso público serão classificados em ordem 

decrescente de nota final. 

 

11.5.  A classificação dos candidatos aprovados será feita em duas listas, a saber: 

 

a) a primeira lista conterá  a classificação de todos  os candidatos  (ampla  

concorrência),  incluindo aqueles inscritos às vagas reservadas a pessoas com 

deficiência; 

b) a segunda lista conterá especificamente a classificação dos candidatos inscritos às 

vagas reservadas a pessoas com deficiência. 

 

11.6.  A divulgação do gabarito preliminar se dará até o dia 21/01/2015 e o resultado  final 

deste processo seletivo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas – Minas Gerais, e 

http://www.unilavrasconcursos.com.br/
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disponibilizado no site do Unilavras Concurso, no dia 02/02/2015, onde constarão as notas 

finais dos candidatos aprovados, assim como a classificação por eles obtida. 

 

11.7.  O candidato não aprovado nos termos deste Edital será excluído do concurso 

público e não constará da lista de classificação final. 

 

11.8.  Para os candidatos aprovados  e não aprovados  neste  concurso público, serão  

disponibilizadas as notas  da prova para  consulta, no endereço  eletrônico  

www.unilavrasconcursos.com.br, após a publicação dos resultados. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1.  Será admitido recurso quanto: 

 

a) ao indeferimento do pedido de isenção do valor de inscrição; 

 

b) indeferimento da inscrição; 

 

c) às questões da prova e gabaritos preliminares; 

 

d) ao resultado preliminar da prova objetiva desde que se refira a erro de cálculo da nota; 

 

e) ao somatório das notas dos candidatos e classificação preliminar no concurso público; 

 

f) as decisões proferidas durante o concurso que tenham repercussão na esfera de 

direitos dos candidatos. 

 

12.2.  O prazo para interposição dos recursos será de 3 (três) dias, contados do primeiro dia 

útil subsequente à data de divulgação do ato ou fato que der ciência do objeto do recurso, 

no horário das 9 horas do primeiro dia às 17 horas do último dia. 

 

12.3.  Para recorrer o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico do  

www.unilavrasconcursos.com.br e seguir as instruções nele contidas.  Deverá preencher o  

formulário  próprio  disponibilizado  para  recurso,  imprimir  e  enviar, conforme consta no 

subitem 12.4. 

 

12.4.  Os recursos deverão ser encaminhados diretamente via SEDEX ou correspondência 

com registro de Aviso de Recebimento (AR), ao Unilavras Concursos, na Rua Padre José Poggel, 

nº 506, Bairro Centenário, cep: 37.200-000, Lavras, MG, com o título “RECURSO – Elói Mendes” 

(especificar a fase). 

 

12.5.  Apenas serão analisados os recursos recebidos de acordo com este capítulo. 

 

12.6.  Será admitido um único recurso  por candidato, para  cada evento  referido no 

subitem 12.1, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

http://www.unilavrasconcursos.com.b/
http://www.unilavrasconcursos.com.b/
http://www.unilavrasconcursos.com.b/
http://www.unilavrasconcursos.com.b/
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12.7.  Não serão conhecidos os recursos recebidos fora do prazo estipulado, considerando-

se para tanto, o envio por SEDEX, a data de postagem registrada pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT. 

 

12.8.  O candidato que se sentir prejudicado com o gabarito deverá apresentar 

individualmente o seu recurso, devidamente fundamentado, devendo nele constar o 

número da questão  recorrida, a indicação bibliográfica utilizada para a contestação,  além 

da apresentação da solução reivindicada. 

 

12.9.  O Gabarito poderá ser alterado em função dos recursos impetrados e as provas 

serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo divulgado após o prazo recursal. 

 

12.10.  Será atribuído a todos  os candidatos o ponto  correspondente a eventual 

anulação de questão  da prova objetiva de múltipla escolha, em razão de julgamento de 

recurso. 

 

12.11.  Em caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, esse 

poderá eventualmente alterar a nota/ classificação inicial obtida pelos candidatos para uma 

nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do 

candidato que não obtiver o mínimo de acertos exigidos para a habilitação. 

 

12.12.  Não serão apreciados os recursos que forem apresentados: 

  

a) em desacordo com as especificações contidas neste Edital; b) fora do prazo 

estabelecido; 

 
c) fora da fase estabelecida; 

 

d) sem fundamentação lógica e consistente; 

 

e) contra terceiros; 

 

f) em coletivo; 

 

g) cujo teor desrespeite a banca examinadora. 

 

12.13.  Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso, de gabarito oficial 

definitivo, do resultado da prova objetiva de múltipla escolha e da pontuação final e 

classificação. 

 

12.14.  A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 

suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 



24 
 

12.15.  O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

 

12.16.  Após análise dos recursos, será publicada n o  ” M i n a s  G e ra i s ” e no endereço  

eletrônico do unilavrasconcursos.com.br o Aviso sobre o resultado dos recursos 

procedendo-se,  caso necessário, à reclassificação dos candidatos e à divulgação de nova 

lista de aprovados. 

 

12.17.  Após análise de todos os recursos interpostos de acordo com este capítulo, será 

publicado o resultado final deste Concurso Público no “Minas Gerais”  e no endereço  

eletrônico do unilavrasconcursos.com.br 

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

13.1.  A homologação deste concurso público será levada a efeito pelo prefeito municipal e 

será processada por meio de ato conjunto da Prefeitura de Elói Mendes, a ser publicado no 

“Minas Gerais”. 

 

14. DA CANDIDATURA 

14.1.  Concluído o concurso público e homologado o resultado final, a candidatura dos 

aprovados dentro do número de vagas ofertadas neste Edital obedecerá ao disposto no 

edital das eleições para esta finalidade. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1.  A Prefeitura de Elói Mendes e o Unilavras Concursos eximem-se das despesas com viagens e 

estadia dos candidatos para prestar as provas deste concurso público. 

 

15.2.  Todas as publicações oficiais referentes  ao concurso público de que trata  este  Edital 

serão feitas no “ M i n a s  G e r a i s ” .  

 

15.3.  O acompanhamento das publicações, atos complementares, avisos, comunicados e 

convocações referentes  ao concurso público são de responsabilidade exclusiva do 

candidato. 

 

15.4. O candidato deverá consultar frequentemente o endereço eletrônico do Unilavras 

Concursos, uni lavrasconcursos.com.br,  para verificar as  informações que lhe são 

pertinentes referentes à execução do concurso público, até a data de homologação. 
 
 

15.4.1.  Após a homologação do concurso, o candidato deverá consultar o endereço 

eletrônico do Unilavras Concursos, unilavrasconcursos.com.br, para acompanhar as 

informações pertinentes a este concurso. 

 

15.5.  Não serão prestadas, por telefone ou correspondência, informações relativas ao 

resultado deste concurso público. 
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15.6.  A eventual disponibilização de atos nos endereços  eletrônicos, a Prefei tura e o 

Unilavras Concursos não isentam o candidato da obrigação de acompanhar as 

publicações oficiais sobre este concurso público. 

 

15.7.  Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer atos 

complementares, avisos, comunicados e convocações, relativos a este concurso público, 

que vierem a ser publicados no “Minas Gerais” e divulgados no endereço eletrônico do 

unilavrasconcursos.com.br. 

 

15.8.  Não será fornecido qualquer documento  comprobatório de aprovação ou 

classificação ao candidato, valendo, para esse fim, a publicação no “Minas Gerais”. 

 

15.9.  Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os 

candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de 

documentos após as datas estabelecidas. 

 

15.10.  A P r e f e i t u r a  e o U n i l a v r a s  não se responsabilizarão por quaisquer cursos, 

textos,  apostilas e outras  publicações referentes  às matérias deste  concurso  público que  

não  sejam oficialmente divulgadas ou por quaisquer informações que estejam em 

desacordo com o disposto neste Edital. 

 

15.11.  Não serão fornecidas provas relativas a concursos anteriores. 

 

15.12.  Legislação com entrada em  vigor após  a data  de  publicação deste  Edital, bem  

como  as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a ela posteriores, não serão 

objeto de avaliação nas provas do concurso. 

 

15.13.  Para contagem  dos prazos de interposição de recursos, deverá ser observado  o 

disposto no subitem 12.2 deste Edital. 

 

15.14. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou 

quaisquer outros instrumentos similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado neste 

Edital. 

 

15.15.  A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 

nomeação do candidato, em todos os atos relacionados a este  concurso público, quando  

constatada  a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, irregularidade de 

documentos,  ou ainda, irregularidade na realização das provas, com finalidade de 

prejudicar direito ou criar obrigação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

15.15.1. Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no subitem 15.15 deste 

Edital, o candidato estará sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o 

art. 299 do Código Penal. 
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15.16.  Em caso de verificação de incorreção/desatualização nos dados pessoais (nome, 

endereço e telefone para contato, data de nascimento) constantes  do Formulário 

Eletrônico de Inscrição, o candidato deverá atualizar suas informações nas seguintes 

condições: 

 

a) efetuar  a  correção/atualização dos  dados  pessoais até  o terceiro dia útil 

após  a  aplicação da  prova, através  do e-mail contato@unilavras.com.br, 

digitalizando as documentações para  comprovação; 

 

b) após  o prazo  estabelecido no  item 15.16 “a” e  até  a  homologação deste  

Concurso Público,  efetuar  a atualização junto ao Unilavras Concursos via  SEDEX ou 

Aviso de Recebimento (AR), endereçado  Unilavras Concursos, Rua Padre José 

Poggel, nº 506, Bairro Centenário, CEP 37.200-000 Lavras, MG; 

 

c) após a data de homologação e durante  o prazo de validade deste  concurso 

público, efetuar  a atualização junto à Prefeitura por meio de correspondência 

registrada, a expensas do candidato, para o endereço constante na alínea “b”. 

 

15.16.1.      Considerando que a idade configura um dos critérios de desempate neste 

Concurso, o candidato deverá diligenciar no sentido de corrigir eventual erro cadastral 

relacionado à data de nascimento até a data de aplicação das provas objetivas, sob 

pena de incorrer nas penalidades previstas nos subitens 15.15 e 15.15.1 deste Edital. 

 

15.17.  A Prefeitura e o Unilavras Concursos não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao 

candidato decorrentes de: 

 

a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado; 

b) endereço residencial desatualizado; 

c) endereço residencial de difícil acesso ao Correio (ECT), por razões diversas; 

d) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, por razões 

diversas; 

e) correspondência recebida por terceiros. 

 

15.18.  As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos 

serão resolvidos pela Prefeitura e Unilavras Concursos, no que a cada um couber. 
   

15.19.  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 

circunstância que será comunicada em ato complementar ao Edital ou aviso a ser 

publicado no site: unilavrasconcursos.com.br. 

 

mailto:contato@unilavras.com.br
mailto:contato@unilavras.com.br


27 
 

15.20.  Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas com documentação, 

interposição de recurso, material, deslocamentos, viagem, alimentação, estada, e  outras 

decorrentes de sua participação no Concurso Público. 

 

15.21.  A  Prefeitura procederá a guarda permanente de documentos relativos ao concurso, 

observada a legislação estadual específica. 
 

 

Elói Mendes, 20 de outubro de 2014 

 

 

 

Wilian Cadorini 

Prefeito Municipal 


