MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES PREFEITURA
CNPJ: 20.347.225/0001-26 - Fone: (35) 3264-1077 - FAX: (35)3264-1987
Rua Cel. Antonio Pedro Mendes, 225 - CEP: 37.110-000 - ELÓI MENDES - MG

EDITAL 2017/01
Pelo presente, tornamos público que estão abertas as inscrições, no período de 05 de
Junho de 2017 a 23 de junho de 2017, para o preenchimento de vagas gratuitas,
através de processo seletivo de alunos, para o Curso Técnico em Enfermagem,
Portaria SEE nº 259/2017, sob o Perecer CEE nº105, de 15 de fevereiro de 2017, na
Escola Municipal Prof.ª Julia Camões Vieito, em turno noturno.

1. DOS OBJETIVOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
I – Formar profissional de enfermagem de nível pós-médio com competências para
executar ações de enfermagem, aplicando habilidades cognitivas, psicomotoras e
afetivas fundamentadas nos conhecimentos técnico-científico, éticos, políticos e
educacionais, a fim de contribuir para a qualidade do cuidar em enfermagem, e que
atuará sempre sob a supervisão do Enfermeiro;
II – Formar profissional integrante da equipe de enfermagem voltado ao atendimento
das necessidades de saúde do paciente/cliente/comunidade nas diferentes fases do
ciclo vital e comprometido com a proteção e promoção da vida;
III - Desenvolver no aluno uma visão crítico-reflexiva que leve ao conhecimento da
realidade social na qual está inserido, para que possa realizar um trabalho que atenda
efetivamente às necessidades de saúde da população;
IV - Instrumentalizar o aluno para, sob a supervisão do Enfermeiro, desenvolver ações
de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, referenciadas nas necessidades
de saúde individuais e coletivas, determinadas pelo processo gerador de saúdedoença;
V - Oferecer ao aluno uma sequência de experiências de aprendizagem, organizada
em níveis de complexidade crescente, para atuação/inserção dos profissionais no
espaço extra-hospitalar de assistência de saúde;

2. DAS VAGAS
Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas, cujos interessados deverão comprovar, no ato
da matricula, a conclusão do Ensino Médio, através de processo seletivo aplicado pela
a Escola Municipal Prof.ª Julia Camões Vieito, ofertante do curso.

3. DO INGRESSO AO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
3.1. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO
Para ingressar no Curso Técnico em Enfermagem, é necessário ao candidato:
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a) Realizar a inscrição para prova seletiva (inscrição gratuita), na data de 05/06/2017
à partir das 00:00h, até 23/06/2017 às 23:59h, através de inscrição virtual no site da
Prefeitura Municipal de Elói Mendes: www.eloimendes.mg.gov.br
b) ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;
c) Ter concluído o Ensino Médio comprovado em histórico escolar;
d) Ser aprovado no processo seletivo aplicado pela Escola Prof.ª Julia Camões Vieito;
e) Estar entre os classificados dentro do número de vagas disponíveis (40 vagas)
f) Apresentar os documentos solicitados neste edital, dentro do prazo estipulado para
a matricula.
As vagas ofertadas neste Edital são destinadas para o ingresso no Curso Técnico em
Enfermagem, na Escola Prof.ª Julia Camões Vieito no município de Elói Mendes.
O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às
recomendações aqui estabelecidas será automaticamente eliminado do Processo
Seletivo. Neste caso, não caberá qualquer recurso administrativo sob a alegação de
desconhecimento das normas ou dos termos deste edital.

3.2 DA SELEÇÃO
O presente processo seletivo dar-se-á mediante as seguintes etapas:
a) Inscrição do candidato no site da prefeitura
b) Realização da prova na data estipulada neste edital
c) Estar classificado dentre as 40 vagas disponíveis ofertadas
d) Apresentação dos documentos solicitados para a matrícula no período préestabelecido

4. DATA E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão recebidas entre os dias 05/06/2017 a partir das 00:00h, até
23/06/2017 as 23:59h, no site da Prefeitura Municipal de Elói Mendes.
4.2 O comprovante da inscrição do candidato será enviado encaminhado para o e-mail
cadastrado no formulário virtual de inscrição.
4.3 Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste edital.
4.4 A inscrição deverá ser feita no site da prefeitura indicado por este edital.
4.5 A inscrição configura o reconhecimento e aceitação, pelo candidato, de todas as
normas e instruções previstas neste Edital.
4.6 O não cumprimento dos procedimentos de inscrição estabelecidos implicará no
seu cancelamento e, como consequência, o impedimento de participação do candidato
no processo seletivo.

5. DA REALIZAÇÃO DA PROVA SELETIVA
5.1 A prova de seleção será realizada no dia 02 de julho de 2017, das 08h às 12h, na
Escola Municipal Prof.ª Julia Camões Vieito, com duração de 04 horas. Os portões
serão fechados às 7h30.
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5.2 O caderno de provas será composto de 50 (cinquenta) questões de múltipla
escolha, divido em três blocos:
a) Disciplina de Português contendo 25 questões, valendo 02 pontos cada questão,
totalizando 50 pontos para esta disciplina.
b) Disciplina de Matemática contendo 15 questões, valendo 02 pontos cada questão,
totalizando 30 pontos para esta disciplina.
c) Prova de Conhecimentos Gerais contendo 10 questões, valendo 02 pontos cada
questão, totalizando 20 pontos para esta disciplina.
d) A nota máxima da prova é de 100 (cem) pontos.
5.3 Os candidatos terão 04 (quatro) horas para responder todas as questões e
marcação da folha resposta.
O candidato somente poderá se retirar do local da prova, definitivamente, decorridos
60 minutos do início de sua realização.
Será atribuído nota 0 (zero) à questão da prova objetiva que contiver emenda, rasura
ou mais de uma ou nenhuma resposta assinalada.
5.4 O candidato devidamente inscrito, deverá comparecer ao local da prova, na Escola
Municipal Prof.ª Julia Camões Vieito, na Rua José Pereira Gambogi, 238 – Centro –
Elói Mendes/MG, com antecedência de 30 minutos que antecede o horário de inicio da
prova.
5.5 Para realizar a prova, o candidato deverá estar munido de:
a) Cédula de Identidade Original (RG) ou outro documento oficial de identidade que
contenha sua fotografia recente e sua assinatura.
b) Caneta esferográfica azul ou preta.
c) Comprovante de inscrição original.
d) 01 Kg de alimento não perecível (entrega facultativa), para ser distribuído a
instituições do município.
5.6 Será eliminado do processo seletivo o candidato que:
a) Faltar à prova
b) Tentar manter comunicação com outros candidatos ou outras pessoas durante a
realização da prova
c) Apresentar atitude indevida em relação aos aplicadores e participantes do processo
seletivo
d) Comparecer ao local de aplicação das provas, portando armas e/ou qualquer
aparelho eletrônico, em desacordo com a recomendação do fiscal que aplicar a prova.
e) Chegar após o horário previsto para o início da prova
f) Sair da sala de provas portando a folha de respostas
g) Fumar durante a realização da prova
h) Zerar um ou mais blocos de questões da prova de seleção
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6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
Cada bloco de questões terá sua própria nota. A nota final corresponderá ao somatório
das notas obtidas no bloco.
A classificação dos candidatos será por ordem decrescente dos pontos obtidos, pela
soma das notas na prova de seleção; em caso de empate, os critérios para desempate
são os seguintes:
a) Candidato com maior nota em Língua Portuguesa
b) Candidato com maior idade

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O gabarito será divulgado no dia 10/07/2017 no site da Prefeitura e em seu mural de
avisos. O resultado com a classificação dos candidatos para a 1ª chamada será
divulgado no dia 13 de Julho de 2017, no site da Prefeitura Municipal de Elói Mendes e
no mural da Prefeitura, sendo o dia 14/07/2017 das 10h as 16h para pedido de revisão
e recurso da prova seletiva, que deverão ser entregues na sede da Prefeitura
Municipal de Elói Mendes.
O resultado da 2ª chamada, para as vagas remanescentes, será divulgado no dia
24/07/2017, pelo site da Prefeitura Municipal de Elói Mendes e no mural da sede da
Prefeitura.
O resultado geral com a classificação final dos candidatos será divulgado no site da
prefeitura e em seu mural de avisos, no dia 28/07/2017.

8. DO ATENDIMENTO ESPECIAL
8.1 O candidato que necessitar de atendimento especial ou de metodologia especial
para a aplicação da prova, deve requerê-lo, por escrito, especificando o tipo de
situação em que se encontra junto com a justificativa médica que comprove o tipo de
condição especial e ateste que o interessado apresenta condições para realizar a
prova.
8.2 O requerimento deve ser entregue no período da sua inscrição na data de
05/06/2017 a 23/06/2017, para que sejam tomadas as devidas providências. A entrega
do requerimento deverá ser feita na sede da Prefeitura Municipal de Elói Mendes, no
período indicado neste Edital.
8.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas,
além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá levar um acompanhante
que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda
da criança. A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar a prova
acompanhada da criança na sala de aplicação.
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9. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA
Deverão ser apresentados no ato da matrícula:
Cópia de documento de identidade (RG)
Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
Cópia do Titulo de Eleitor
Comprovante de residência (cópia recente da conta de luz, do ano 2017)
02 fotos 3x4
Cópia autenticada do Histórico Escolar, com Ensino Médio concluído.
A matrícula deverá ser realizada na secretaria da Escola Municipal Prof.ª Julia
Camões Vieito, no prazo estipulado neste edital, pelo próprio candidato a vaga
ofertada.

10. CRONOGRAMA:

EVENTO
Inscrição dos candidatos
Data e horário da prova
Divulgação do gabarito
Divulgação do Resultado
da prova
Recurso
Divulgação da
Classificação 1ª chamada
Matricula para os
candidatos da 1ª chamada
Divulgação da
Classificação 2ª chamada
Matricula para os
candidatos da 2ª chamada
Resultado final dos
classificados
Início do curso

DATA
05/06/2017 a 23/06/2017
02/07/2017
08h às 12h
10/07/2017
13/07/2017
14/07/2017
Das 10h às 16h
20/07/2017
20/07/2017 e 21/07/2017
25/07/2017
26/07/2017 e 27/07/2017
28/07/2017
02/08/2017

LOCAL
Site da Prefeitura
Municipal de Elói Mendes
Escola Municipal Prof.ª
Julia Camões Vieito
Site e mural da Prefeitura
Municipal de Elói Mendes
Site e mural da Prefeitura
Municipal de Elói Mendes
Sede da Prefeitura
Municipal de Elói Mendes
Site e mural da Prefeitura
Municipal de Elói Mendes
Escola Municipal Prof.ª
Julia Camões Vieito
Site e mural da Prefeitura
Municipal de Elói Mendes
Escola Municipal Prof.ª
Julia Camões Vieito
Site e mural da Prefeitura
Municipal de Elói Mendes
Escola Municipal Prof.ª
Julia Camões Vieito

11. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
O conteúdo programático a ser cobrado no presente certame é o estabelecido no
Anexo I, deste Edital.
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 O processo seletivo de que se trata este Edital tem a finalidade de selecionar e
classificar candidatos para a admissão no curso Técnico em Enfermagem na Escola
Municipal Prof.ª Julia Camões Vieito.
12.2 Somente poderão se inscrever e concorrer a uma das vagas ofertadas os
candidatos que preencherem todos os pré-requisitos estipulados neste Edital.
12.3 A inscrição no processo seletivo traduz aceitação plena das normas do presente
Edital, bem como das regras contidas no regulamento do curso.

Elói Mendes, 16 de maio de 2017.

Cristiane Gamborgi Salvadori
Presidente da Comissão de Seleção

Maicon Rodrigo de Souza Novaes
Membro

Valéria Faro
Membro

ANEXO I
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1. Língua Portuguesa
- Ortografia e Gramática
- Concordância Verbal e Nominal
- Acentuação
- Pontuação
- Pronomes
- Substantivos
- Antônimos e Sinônimos
- Interpretação de Texto

2. Matemática
- Números e operações ( Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão)
- Porcentagem
- Matemática financeira (Lucro e prejuízo )
- Sistema de equações com duas variáveis (1º grau)
- Geometria
- Perímetro e área de figuras planas
- Circunferência
- Medidas de ângulos
- Relações trigonométricas no triângulo retângulo (Sen, Cos e Tg )
- Gráficos
- Funções

3. Conhecimentos Gerais

7

