
 

 

 

 

RETIFICAÇÃO N.º 4, DE 12 DE ABRIL DE 2021 AO EDITAL N.º 

2, DE 6 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

Retifica o Edital n.° 2, de 6 de abril de 

2021, que “dispõe sobre a realização de 

Processo Seletivo Simplificado de Títulos 

para as funções públicas que especifica.” 

 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSO, Estado de Minas 

Gerais, no uso de suas atribuições legais, especificamente com base no artigo 37, inciso 

IX, da Constituição Federal c/c com o disposto na Lei Municipal n.º 611, de 19 de março 

de 2021, e  

 

CONSIDERANDO a necessidade de se promover correções e 

retificações ao Edital n.° 2, de 6 de abril de 2021,  

 

RESOLVE: 

 

ONDE SE LÊ: 
 

5.1 Este Processo Seletivo Simplificado de Títulos consistirá, excepcionalmente, na 

análise de títulos, limitado a 100 (cem) pontos, conforme a seguinte distribuição: 

 

Modalidade da Titulação Descrição Pontuação Máxima 

Acadêmica – Doutor Diploma ou declaração da Instituição de Ensino, de Conclusão do 

Curso de Doutorado, devidamente reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

50 pontos 

Acadêmica – Mestre  Diploma ou declaração da Instituição de Ensino, de Conclusão do 

Curso de Mestrado, devidamente reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

40 pontos 

Acadêmica – Especialização  Diploma ou declaração da Instituição de Ensino, de Conclusão do 

Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, devidamente reconhecido pelo 

Ministério da Educação 

30 pontos 

Acadêmica – Graduação  Diploma ou declaração da Instituição de Ensino, de Conclusão do 

Curso Superior, devidamente reconhecimento pelo Ministério da 

Educação, que somente se aplicará para candidatos a função pública 

que exija como habilitação Ensino Fundamental ou Ensino Médio ou 

Técnico completos 

20 pontos 
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Modalidade da Titulação Descrição Pontuação Máxima 

Entrevista Técnica Virtual Apuração e avaliação do foco e comprometimento com padrões de 

qualidade no atendimento ao cidadão, conhecimento técnico e 

específico da área, comunicação, trabalho em equipe, inciativa e 

equilíbrio emocional 

20 pontos 

Análise Técnica Curricular Apuração e avaliação de requisitos inerentes ao potencial e 

comprometimento do candidato, a conformação de suas qualificações e 

capacitações ao desempenho da função pública, bem como aferir o 

nível de aptidão do candidato para o trabalho, averiguar as habilidades 

e conhecimentos específicos necessários ao exercício das tarefas 

inerentes à função que deseja exercer, e, igualmente, avaliar sua 

experiência, postura profissional e grau de interesse nas atividades 

dessa área de trabalho e cursos de capacitações e acadêmicos ainda que 

incompletos. 

20 pontos 

Experiência de Serviço 

Público – Mais de 5 anos de 

serviço público 

Apuração da experiência de serviço público 10 pontos 

Experiência de Serviço 

Público – Até 5 anos de 

serviço público 

Apuração da experiência de serviço público 5 pontos 

 

 

LEIA-SE: 

 

5.1 Este Processo Seletivo Simplificado de Títulos consistirá, excepcionalmente, na 

análise de títulos, limitado a 100 (cem) pontos, conforme a seguinte distribuição: 

 

 

 

Modalidade da Titulação Descrição Pontuação Máxima 

Acadêmica – Doutor Diploma ou declaração da Instituição de Ensino, de Conclusão do 

Curso de Doutorado, devidamente reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

50 pontos 

Acadêmica – Mestre  Diploma ou declaração da Instituição de Ensino, de Conclusão do 

Curso de Mestrado, devidamente reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

40 pontos 

Acadêmica – Especialização  Diploma ou declaração da Instituição de Ensino, de Conclusão do 

Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, devidamente reconhecido pelo 

Ministério da Educação 

30 pontos 
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Modalidade da Titulação Descrição Pontuação Máxima 

Acadêmica – Graduação  Diploma ou declaração da Instituição de Ensino, de Conclusão do 

Curso Superior, devidamente reconhecimento pelo Ministério da 

Educação, que somente se aplicará para candidatos a função pública 

que exija como habilitação Ensino Fundamental ou Ensino Médio ou 

Técnico completos 

20 pontos 

Entrevista Técnica Virtual Apuração e avaliação do foco e comprometimento com padrões de 

qualidade no atendimento ao cidadão, conhecimento técnico e 

específico da área, comunicação, trabalho em equipe, inciativa e 

equilíbrio emocional 

20 pontos 

Análise Técnica Curricular Apuração e avaliação de requisitos inerentes ao potencial e 

comprometimento do candidato, a conformação de suas qualificações e 

capacitações ao desempenho da função pública, bem como aferir o 

nível de aptidão do candidato para o trabalho, averiguar as habilidades 

e conhecimentos específicos necessários ao exercício das tarefas 

inerentes à função que deseja exercer, e, igualmente, avaliar sua 

experiência, postura profissional e grau de interesse nas atividades 

dessa área de trabalho e cursos de capacitações e acadêmicos ainda que 

incompletos, bem como o design, formatação e aparência técnica e 

visual do currículo. 

20 pontos 

Experiência de Serviço 

Público – Mais de 5 anos de 

serviço público, observada a 

graduação de pontuação  

Apuração da experiência de serviço público 10 pontos no 

máximo, com 

atribuição de 1 

(um) ponto por 

cada 1 (um) ano de 

serviço público, 

com fixação de 

fração equivalente a 

0,5 no caso de não 

atingimento de ano 

completo de serviço 

público 
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Modalidade da Titulação Descrição Pontuação Máxima 

Experiência de Serviço 

Público – Até 5 anos de 

serviço público, observada a 

graduação de pontuação 

Apuração da experiência de serviço público 5 pontos no 

máximo, com 

atribuição de 1 

(um) ponto por 

cada 1 (um) ano de 

serviço público, 

com fixação de 

fração equivalente a 

0,5 no caso de não 

atingimento de ano 

completo de serviço 

público 

 
 

ONDE SE LÊ: 
 
 

ANEXO III A QUE SE REFERE O EDITAL N.° 2, DE 6 DE ABRIL DE 2021. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES  

 

(...) 

 

ADVOGADO – CRAS 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a prestar assistência em assuntos de 

natureza jurídica. 

Atribuições típicas: 

 atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que seja autor, réu, 

assistente ou oponente, no sentido de resguardar seus interesses; 

 prestar assessoria jurídica às unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre 

assuntos fiscais, trabalhistas, administrativos, previdenciários, constitucionais, civis e outros, 

através de pesquisas da legislação, jurisprudências, doutrinas e instruções regulamentares; 

 estudar e redigir minutas de projetos de leis, decretos, atos normativos, bem como documentos 

contratuais de toda espécie, em conformidade com as normas legais; 

 interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder a consultas das unidades da 

Prefeitura; 
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 efetuar a cobrança da dívida ativa, judicial ou extrajudicialmente; 

 promover desapropriações de forma amigável ou judicial; 

 estudar questões de interesse da Prefeitura que apresentem aspectos jurídicos específicos; 

 assistir à Prefeitura na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades 

públicas ou privadas; 

 analisar processos referentes a aquisição, transferência, alienação, cessão, permuta, permissão e 

concessão de bens ou serviços, conforme o caso, em que for interessado o Município, examinando 

a documentação concernente à transação; 

 prestar assessoramento jurídico aos Conselhos Municipais, analisando as questões formuladas e 

orientando quanto aos procedimentos cabíveis; 

 elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

atividades em sua área de atuação; 

 participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; 

 participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

 participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades 

públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 

situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 

trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 

afetos ao Município; 

 realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

LEIA-SE: 
 
 

ANEXO III A QUE SE REFERE O EDITAL N.° 2, DE 6 DE ABRIL DE 2021. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES  

 

(...) 

 

ADVOGADO – CRAS 

Descrição sintética: compreende a função pública destinada a prestar assistência jurídica no 

programa do Serviço de Assistência Jurídica do Centro de Referência de Assistência Social – Cras, 

vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social da Prefeitura de Formoso. 

Atribuições típicas: 

- prestar assessoria jurídica às demandas do Cras e aos demais serviços da Proteção Social 

de média e alta complexidade de acordo com as legislações que orientam a Política 

Municipal de Assistência Social; 
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-  exercer atividades inerentes a sua área de atuação, nos termos da legislação reguladora 

do exercício da profissão; apoiar e esclarecer a equipe técnica sobre os procedimentos 

jurídicos em caso de violação dos direitos dos usuários, bem como a responsabilização do 

agressor, encaminhando cada caso aos Órgãos competentes; 

- apoiar e esclarecer os direitos do usuário do Cras, com foco na mulher, criança, 

adolescente, idoso e pessoa com deficiência vitimizado; 

- receber as denúncias e prestar orientação jurídica aos familiares de usuários com direitos 

violados; 

- fazer os encaminhamentos  dos casos acompanhados pelo Cras no âmbito administrativo, 

cível e criminal; 

- proferir palestras sobre os direitos da população, com foco nas crianças e adolescentes, 

mulheres, idosos e pessoas com deficiência; 

- pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor nas áreas de 

atuação; 

- examinar processos específicos, emitir pareceres e elaborar documentos jurídicos 

pertinentes inerentes a sua área de atuação; 

- analisar e elaborar petições, contestações, peças recursais, réplicas, memoriais e demais 

documentos de natureza jurídica relacionados aos usuários atendidos pelo Cras, inclusive 

participando de audiências; 

- prestar informação jurídica ao Secretário da pasta, ao Órgão de representação judicial do 

Município de Formoso, ao Prefeito Municipal e em regime de colaboração e cooperação as 

demais Secretarias Municipais, desde que o assunto esteja relacionado à proteção social; e 

- desempenhar outras atividades específicas da profissão de Advogado e determinadas por 

superior imediato. 
 
 

Formoso, 12 de abril de 2021; 58º da Instalação do Município. 

 

 

 

 

 

 

DINARTE HENRIQUE GUEDES DE ORNELAS 

Prefeito 
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LANNA GABRIELA OLIVEIRA ORNELAS 

Chefe de Gabinete – Interina 
 

 

 

 

 

 

 

DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES 

Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e 

Institucionais 

OAB/MG 116.215 

 

 

 

 

 

 

 

 


