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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORMOSO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL N.° 2, DE 6 DE ABRIL DE 2021. 

Dispõe sobre a realização de Processo Seletivo 
Simplificado de Títulos para as funções públicas que 
especifica. 

0 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.° 611, de 19 de março de 2021, e 

CONSIDERANDO as manifestações assentadas no Processo Administrativo n.° 
000.407/2021,  

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Financeira com que se defronta o 
Município de Formoso, declarado por meio do Decreto Municipal n.° 1.438, de 4 de janeiro de 
2021, que inviabiliza a contratação de empresa ou banca executora de concurso público ou processo 
seletivo simplificado de provas nos próximos meses, bem como diante da pandemia da Covid-19 
que inviabiliza a aplicação de provas presenciais, considerando-se, ainda, a proibição de realização 
de concursos públicos, em 2021 de que trata o inciso V do artigo 8° da Lei Complementar Federal 
n.° 173, de 28 de maio de 2020 e sopesado o interesse público e o principio da continuidade 
administrativa, 

CONSIDERANDO, pois, tratar-se de situações excepcionais e extraordinárias até a 
realização de novo concurso público e/ou de processo seletivo simplificado de provas, excetuando-
se da área da educação, para não haver prejuízo ao ano letivo já iniciado, cujo processo seletivo 
para essa  Area  ocorrerá, posteriormente, para o próximo ano letivo, 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n.° 611, de 19 de março de 2021, autoriza a 
realização de processo seletivo simplificado de títulos, composto de pontuações atribuídas a 
titulações acadêmicas, experiência de serviço público, foco e comprometimento com padrões de 
qualidade no atendimento ao cidadão, conhecimento técnico e especifico da  area,  comunicação, 
trabalho em equipe, iniciativa e equilíbrio emocional e entrevista técnica e análise curricular, 

RESOLVE: 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 
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1.1 0 Processo Seletivo Simplificado de Títulos  sera  regido por este Edital, observado o disposto na 
Lei Municipal n.° 611, de 19 de  mug()  de 2021, e executado pela Prefeitura de Formoso, gerido 
pela Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Gestão, e conduzido pela Comissão 
Permanente de Processo Seletivo Simplificado — CPPSS constituída pela Portaria n.° 40, de 23 de 
março de 2021, objetivando o recrutamento de candidatos para as funções públicas descritas no 
Anexo II deste Edital, com as atribuições especificadas no Anexo  III  deste Edital. 
1.2 A seleção para as funções públicas (nomenclatura técnica, mas equivalente a cargos públicos) 
de que trata este edital compreenderá, em caráter excepcional, avaliação de títulos, composto de 
pontuações atribuidas a titulações acadêmicas, análise técnica curricular, experiência de serviço 
público, foco e comprometimento com padrões de qualidade no atendimento ao cidadão, 
conhecimento técnico e especifico da área, comunicação, trabalho em equipe, iniciativa e equilíbrio 
emocional a serem apurados e avaliados por meio de entrevista técnica realizada por meio de  video  
conferência ou  video  chamada em face das restrições sanitárias oriundas da pandemia da Covid-19. 
1.3 0 Cronograma contendo as informações relativas As inscrições, as quais serão gratuitas, 
divulgação da lista respectiva de classificação, prazo para interposição e decisão de eventuais 
recursos, assinatura dos contratos e inicio das atividades, está disposto no Anexo I deste Edital. 

	

1.4 	A inscrição e demais atos do certame serão realizados, digital e eletronicamente, não 
presencial, diante dos restrições sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19. A inscrição dar-
se-á por meio de preenchimento  online  de ficha de inscrição e do formulário de entrevista técnica 
virtual, a serem disponibilizados no  site  wwvv.seletivoformoso2021com.br,  com  link  com o  site  
oficial da Prefeitura de Formoso vvwvv.formoso.mg.gov.br,  na Rede Mundial de Computadores —  
Internet,  e os comprovantes de titulações acadêmicas, experiências de serviço público e currículos 
deverão ser anexados junto A inscrição, em arquivos  Portable Document Format  — PDF, de até 
10mb (dez  megabyte)  para cada arquivo, sendo que, após todos esses procedimentos de inscrição, o 
sistema gerará, automaticamente, o devido comprovante de inscrição e protocolo de envio dos 
arquivos digitais; 

	

1.5 	A inscrição do candidato neste Processo Seletivo Simplificado de Títulos implicará no 
conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação As 
quais não poderá alegar desconhecimento. 

	

1.6 	Será admitida a inscrição de um mesmo candidato para até no máximo duas funções 
públicas. 

	

1.7 	Para os candidatos que não possuam acesso A  Internet,  a Prefeitura de Formoso 
disponibilizard o devido acesso no seguinte endereço: Avenida  Brasilia  n.° 124, Centro, em 
Formoso (MG), sede provisória da Prefeitura de Formosa e futura sede do Centro de Referência de 
Assistência Social — Cras, por meio de agendamento prévio, através de contato telefônico no 
número (38) 3647 — 1111, observadas as normas sanitárias de prevenção ao contágio e de 
enfrentamento à Covid-19. 
1.8 Este Processo Seletivo Simplificado de Títulos tera a validade até 31 de dezembro de 2021, 
podendo ser prorrogado dentro da necessidade do serviço e do interesse público. 
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1.9 Os contratos decorrentes do presente Processo Seletivo Simplificado de Títulos poderão ser 
rescindidos na forma da lei. 

2. DAS FUNÇÕES PÚBLICAS (CARGOS PÚBLICOS). 

2.1 Os requisitos, quantitativos, especificações e atribuições relacionadas ao provimento das 
funções públicas constantes do presente processo seletivo simplificado de titulo estão descritas no 
Anexo I deste Edital. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NAS FUNÇÕES  PÚBLICAS. 

3.1 Ser aprovado e habilitado no processo seletivo simplificado de títulos. 
3.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo 
dos direitos  politicos,  nos termos do § 1° do artigo 12 da Constituição Federal. 
3.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também 
com os militares. 
3.4 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo. 
3.5 Ter idade  minima  de 18 (dezoito) anos completos na data da assinatura do contrato. 
3.6 Ter aptidão fisica e mental para o exercício das atribuições da função. 
3.7 Apresentar, no ato da posse, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e 
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, na forma do 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Formoso, ressalvados os casos legais de 
acumulação. 
3.8 Cumprir as determinações deste edital e de eventuais alterações. 
3.9 0 candidato que, na data da assinatura do contrato, não reunir os requisitos enumerados neste 
item perderá o direito à investidura no cargo. 

4. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO APLICÁVEL. 

4.1 0 regime de contratação aplicável ao presente processo seletivo de títulos é o Regime de 
Contratação Temporária por Prazo Determinado de que trata a Lei Municipal n.° 611, de 19 de 
março de 2021. 

5. DOS TÍTULOS. 

5.1 Este Processo Seletivo Simplificado de Títulos consistira, excepcionalmente, na análise 
de títulos, limitado a 100 (cem) pontos, conforme a seguinte distribuição: 

(38) 3647-1552 C) 
gabinete@formoso.mg.gov.br  C) 
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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 

Entrevista Técnica Virtual Apuração e avaliação do foco e comprometimento com padrões 
de qualidade no atendimento ao cidadão, conhecimento técnico e 
especifico da  area,  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  area  de trabalho e cursos de 
capacitações e acadêmicos ainda que incompletos. 

20 ponto: 
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Modalidade da Titulação 

Experiência de Serviço 
Público — Mais de 5 anos de 
serviço público 
Experiência de Serviço 
Público — Até 5 anos de 
serviço público 

Descrição 

Apuração da experiência de serviço público 

Apuração da experiência de serviço público 

Pontuação  
Maxima  

10 pontos 

5 pontos 

   

5.2 Na modalidade de titulação consubstanciada em Entrevista Técnica Virtual, o candidato deverá 
preencher, no ato de inscrição, de forma  online,  o Formulário de Entrevista Técnica Virtual 
disponibilizado, respondendo objetivamente os questionamentos vinculados ao formulário. Serão 10 
(dez) perguntas, sendo 7 (sete) subjetivas e 3 (três) objetivas. A pontuação a ser atribuida a cada 
pergunta/resposta  sera  de até 2 (dois) pontos. Para avaliação das respostas, a Comissão Permanente 
de Processo Seletivo Simplificado verificará se as mesmas atendem, integral ou parcialmente, aos 
seguintes fatores e critérios: 

Fator de Avaliação Critério 
Foco e Comprometimento com 
Padrões 	de 	Qualidade 	no 
Atendimento ao Cidadão 

Qualidade do Trabalho, Foco no cliente e plena observância da legislação 
de defesa do usuário de serviços públicos, notadamente das normas básicas 
para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
públicos, sobretudo a adoção de boas praticas e padrões de qualidade no 
atendimento aos usuários de serviços públicos, observando-se os aspectos 
de avaliação continuada dos serviços públicos, que serão sintetizados e 
unificados como Foco e Comprometimento com Padrões de Qualidade no 
Atendimento ao Cidadão. 

Conhecimento 	Especifico 
Area  

na Capacidade de trabalhar na  area  de atuação,  
assegurado a execução correta do seu trabalho. 
Conhecimento na área de atuação, especificamente 
acerca dos programas governamentais em que 
desempenhará suas funções. 

Iniciativa 	e 	Equilíbrio 
Emocional 

Illikkimmonft. 

Capacidade de agir de forma proativa diante de situações novas e daquelas 
fora da rotina, buscando as melhores alternativas de solução. Capacidade de 
apresentar equilíbrio e tranquilidade na forma de agir, em situações 
diversas e/ou quando colocado em situações de pressão, demonstrando 
flexibilidade nas 	 (38) 3647-1552 
suas ações. 	 gabinetePfounoso.mg.gov.br  
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Fator de Avaliação 
	

Critério 
Comunicação 
	

Capacidade de expressar ideias e informações de maneira clara e inteligível 
tanto de forma verbal como por escrito demonstrando raciocínio lógico. 
Capacidade de articular e transmitir ideias, posições de forma objetiva, 
garantindo a precisão e a compreensão dos 
assuntos tratados. 

Trabalho em Equipe 
	

Capacidade de compartilhar habilidades e conhecimentos em grupos ou 
equipes, demonstrando respeito, cooperação e comprometimentos, 
favorecendo o alcance de resultados. 

5.3 0 preenchimento do formulário de entrevista técnica virtual deverá ser realizado pelo próprio 
candidato, respondendo aos questionamentos com suas próprias palavras e percepções, com número 
máximo de caracteres previamente estabelecido. Serão anuladas as respostas, com atribuição de 
nota zero, se constatada fraude, plágio, reprodução ilegal, cópia ou qualquer outro ato fraudulento 
que evidencie, inequivocadamente, que a autoria das respostas não é do próprio candidato. 
5.4 Ainda que não ocorrendo as hipóteses de incidência previstas no subitem 5.3, mas havendo 
fundado receio de que o candidato não é o autor própria das respostas ao Formulário de Entrevista 
Técnica Virtual, o mesmo  sera  convocado para entrevista técnica à distancia, por meio de 
videoconferência ou  video  chamada diante das restrições sanitárias oriundas da pandemia da Covid-
19. 
5.5 0 candidato poderá lançar, no respectivo  curriculum vitae,  a ser anexado no ato de inscrição, 
além dos dados usuais (pessoais, profissionais  etc),  informações sobre cursos de aprimoramento e 
capacitaçd'o que tenha participado, sobre cursos acadêmicos (Nível Técnico, Superior, 
Especialização  etc)  além daqueles informados na titulação acadêmica e/ou que esteja cursando ou 
ainda incompletos, os quais serão valorados na análise técnica curricular, devendo, no entanto, 
haver a devida comprovação por ocasião de eventual contratação. À análise técnica curricular se 
aplica, no que couber, os critérios acima especificados para a Entrevista Técnica Virtual. 
5.6 No caso da titulação lastreada em experiência de serviço público a mesma compreende o 
exercício de cargo, emprego ou função de provimento efetivo, comissionado, sob o Regime de 
Contratação Temporária ou de prestação de serviços, em qualquer dos Poderes da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 
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5.7 Para os efeitos do subitem 5.6 deste Edital, somente serão admitidos requerimentos de contagem 
de tempo de serviço, por meio on-line/eletrônico, de forma não presencial, vinculados a tempo de 
serviço prestado no âmbito da Prefeitura de Formoso, para comprovação da titulação lastreada em 
experiência de serviço público. Os requerimentos deverão ser enviados ao  e-mail:  
gestaodepessoa1fso2021gmai1.com,  explicitando o cargo/função, o tempo de serviço prestado e 
demais informações pertinentes que possibilitem a expedição de certidão de contagem de tempo que  
sera  respondido, pelo órgão de recursos humanos, por meio de envio do arquivo de forma digital, 
em PDF. 
5.8 A classificação do candidato dar-se-á por ordem decrescente de pontos obtidos, somando-se a 
pontuação não cumulativa das titulações acadêmicas, pontuação da entrevista técnica virtual, 
pontuação da análise técnica curricular e a pontuação não cumulativa das experiências de serviço 
público, após aplicação de critérios de desempate, se necessário. 
5.9  Sera  considerado classificado o candidato que obtiver mais de 30 (trinta) pontos no total, salvo 
no caso de candidatos para funções públicas que exijam alfabetização ou nível fundamental cuja 
classificação dar-se-á com obtenção de, no mínimo, 15 (quinze) pontos, observada a respectiva 
ordem classificatória dentro do número de vagas ofertadas em cada função pública. 
5.10 Em caso de igualdade da nota/pontos terá preferencia, para efeito de CLASSIFICAÇÃO 
FINAL, o candidato que na seguinte ordem: 
a) contar com mais idade; 
b) contar com maior pontuação na titulação acadêmica; 
c) contar com maior pontuação na titulação relativa a entrevista técnica virtual; 
d) contar com maior pontuação na titulação relativa A. análise curricular técnica; 
e) contar com maior pontuação na titulação relativa à experiência de serviço público. 

6. DA PROVA PRÁTICA EXCLUSIVAMENTE PARA OPERADORES DE MÁQUINAS. 

6.1 No caso especifico das funções públicas de Operador de Máquinas Leves e de Operador de 
Máquinas Pesadas, serão convocados os 6 (seis) candidatos mais bem classificados no Sistema de 
Títulos para cada uma das precitadas funções públicas. 
6.2 0 candidato deverá apresentar, no ato da prova, a Carteira Nacional de Habilitação — CNH, 
categoria  minima  indicada no Anexo II deste Edital, em original, não sendo aceito qualquer outro 
documento, utilizando, obrigatoriamente, máscara de proteção facial e observando-se as medidas 
sanitárias pertinentes em decorrência da pandemia da Covid-19. 
6.3 A prova Prática  sell  de caráter eliminatório, com o valor total de 10 (dez) pontos. 
6.4 Será considerado APTO o candidato que alcançar nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos; e 
será considerado INAPTO o candidato que obtiver pontuação inferior a 5 (cinco) pontos. 
6.5 A prova pratica para as funções públicas de Operador de Máquinas Leves e de_ Onera.dor cLe 
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Máquinas Pesadas consistirá na avaliação da operação, dentro das normas técnicas e legais, de 
máquinas como Escavadeira Hidráulica, Motoniveladora e Retroescavadeira para os candidatos 
função pública de Operador de Máquinas Pesadas e em Trator de Pneus para os candidatos à função 
pública de Operador de Máquinas Leves, consistindo-se, ainda, em verificar, ligar o equipamento, 
operar a máquina até o local indicado e executar uma tarefa própria da máquina, observando-se os 
seguintes critérios, sendo que o local onde será executada a prova prática está localizado na zona 
rural do Município de Formoso, com saída da sede da Garagem/Secretaria Municipal da 
Infraestrutura: 

Item Critério Pontuação Máxima 
1 Uso 	do 	Equipamento 	de 	Proteção 	Individual 	e 

Segurança no desenvolvimento das atividades 
2,5 

2 Checagem 	da 	máquina, 	dos 	comandos 	e 	dos 
procedimentos de partida 

2,5 

3 Procedimentos de operação (escavação, patrolamento, 
preparação de solo e outras intervenções viárias) 

2,5 

4 Procedimentos de parada (estacionamento, transmissão 
em neutro, freio de estacionamento e concha no solo) 

2,5 

TOTAL 10 

7. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO. 

7.1 Os contratos serão efetivados para suprir as necessidades em substituição de igual período do 
substituído ou vaga decorrente da deficiência no Quadro de Pessoal. 
7.2 No ato da contratação, o candidato deverá apresentar cópias legíveis e os originais dos seguintes 
documentos: 
a) Diploma ou Declaração de Conclusão com validade de 30 dias; 
b) Comprovante de cursos de capacitação ou de cursos acadêmicos incompletos se essas 
informações tiverem sido lançadas no respectivo  curriculum vitae;  
c) Cédula de Identidade; 
d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física no MF (CPF); 
e) Titulo de eleitor e comprovante de votação na eleição; 
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social; (caso possua); 
g) Cartão do PIS/PASEP (caso possua); 
h) Comprovante de cumprimento das obrigações militares, (se do sexo masculino); 
i) Comprovante atualizado de residência; 
j) informayOes bancarias; 
k) Certidão de casamento e de nascimento de dependentes com idade igual ou inferior a 14 (catorze) 
anos; e (38) 3647-1552 

gabinete@formoso.mg.gov.br  
Av.  Brasilia,  n° 124 Barroca 

CEP/38690-000 - Formoso/MG • . 
www.formoso.mg.gov.br  
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1) Declaração de dependentes econômicos, inclusive de companheiro (a), com comprovação da data 
de nascimento; 

8. DA LOTAÇÃO. 

8.1 A lotação será determinada por cada secretaria a que estiver vinculada a função pública 
correspondente, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e 
Gestão. 

9. DOS RECURSOS. 

9.1 0 recurso, devidamente fundamentado, indicando com precisão os pontos a serem examinados, 
constando nome e assinatura do candidato, número de inscrição, função pública a que concorre e 
endereço para correspondência, deverá ser entregue, eletronicamente, por meio de envio no  e-mail:  
gestaodepessoalfso2021gmail.com, devendo o candidato certificar se obteve resposta automática 
confirmando o recebimento da mensagem eletrônica, cuja interposição deverá se dar no prazo de até 
2 (dois) dias fiteis do resultado preliminar, observado o cronograma constante do Anexo II deste 
Edital. 
9.2 Não será aceito recurso via fax ou, ainda, fora do prazo. 
9.3 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 
9.4 Os recursos interpostos fora do prazo serão de plano indeferidos por inequívoca 
intempestividade, bem como não serão conhecidos recursos manifestamente ineptos. 
9.5 Do resultado final e da homologação não caberá a interposição de recurso. 

10. DA HOMOLOGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. 

10.1 0 resultado final será homologado, formalmente, pelo Prefeito Municipal, por meio de decreto, 
e publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, na Secretaria Municipal da 
Administração, Planejamento e Gestão e nos meios de divulgação na  Internet.  
10.2 Os candidatos classificados serão contratados de acordo com a ordem de classificação, 
conforme as necessidades do serviço e do interesse público da Prefeitura. 

11. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, GERAIS E FINAIS. 

11.1 Nos termos do disposto na Lei Municipal n.° 611, de 2021, a aprovação no processo seletivo 
simplificado de que trata este Edital não assegurará ao candidato a contratação, mas apenas a 
expectativa do direito de ser contratado segundo a ordem classificatória, ficando a concretização 
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deste ato condicionada A. observância da precitada lei, deste Edital e será sempre no interesse da 
administração. 
11.2 De acordo com o disposto na Lei Municipal n.° 611, de 2021, o contrato firmado extinguir-se-
6., sem direito a indenizações: 
a) pelo término do prazo contratual; 
b) por iniciativa do contratado; 
c) pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante, nos casos do inciso VI do 
artigo 3° da Lei Municipal n.° 611, de 2011; ou 
d) por causa superveniente, como o retorno de licença ou de afastamento de servidor substituído 
antes do prazo inicialmente avençado ou, ainda, pelo provimento de cargo efetivo, dentre outras 
situações excepcionais. 
11.3 A extinção do contrato, nos casos das alíneas "h" e "c" do subitem 10.2 será comunicada com 
a antecedência  minima  de 30 (trinta) dias. 
11.4 0 regime jurídico de trabalho é o regime especial consagrado na doutrina do direito, sendo o 
vinculo contratual precário e transitório, aplicando-se, todavia, aos servidores temporários, no que 
couber, os direitos e deveres previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Formoso, 
desde que esses direitos e deveres não sejam exclusivos ou direcionados a ocupantes de cargos de 
provimento efetivo ou mesmo comissionado, de acordo com o disposto na Lei Municipal n.° 611, 
de 2021. 
11.5. De acordo com o disposto na Lei Municipal n.° 611, de 2021, aplica-se aos servidores 
temporários os direitos estabelecidos nos dispositivos previstos no parágrafo 3° do artigo 39 da 
Constituição Federal, na forma em que dispuser o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Formoso. 
11.6 0 regime de previdência deverá ser o Regime Geral de Previdência Social — RGPS em 
obediência ao disposto na Lei Municipal n.° 611, de 2021, entendido que o ingresso do pessoal 
contratado no RGPS dar-se-A, automaticamente, quando da celebração do contrato. 
11.7 A carga horária de trabalho está prevista no Anexo I deste Edital. 
11.8. Fica assegurado ao contratado, nos termos do disposto na Lei Municipal n.° 611, de 2021, o 
direito a férias regulamentares quando da prorrogação do respectivo contrato ou na forma que 
dispuser o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Formoso, bem como a percepção de 
gratificação natalina. 
11.9 Na contagem do tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos do disposto 
na Lei Municipal n.° 611, de 2021, observar-se-á o que dispuser a legislação local, notadamente o 
disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Formoso. 
11.10 Nos termos do disposto na Lei Municipal n.° 611, de 2021: 
a) não se efetivará a contratação se esta implicar em aciunulo ilícito de cargos, nos termos da 
Constituição Federal; 
b) por ocasiao da convocayao  sera  desclassificado o candidato que nao atender a qualquer das 
condições exigidas na precita lei e neste Edital; e 
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c) as infrações disciplinares atribuidas ao pessoal contratado serão apuradas mediante sindicância 
ou processo administrativo disciplinar, conforme o caso, observadas as disposições estatutárias 
pertinentes. 
11.11 Em decorrência da pandemia da Covid-19, não serão analisadas inscrições de candidatas 
gestantes para funções públicas consideradas como linha de frente de medidas de prevenção ao 
contágio e de enfrentamento ao Novo Coronavirus, de acordo com orientações da Secretaria 
Municipal da Saúde, notadamente para as funções de Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, para 
preservação da saúde da própria gestante, integrante de grupo de risco. 
11.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal da Administração, Planejamento 
e Gestão e pela Comissão Permanente de Processo Seletivo Simplificado — CPPSS. 
11.13 A critério da Administração, o contrato firmado poderá ser rescindido em caso de inaptidão, 
insuficiência de desempenho ou inapetência do contratado para o exercício da função, convocando-
se o candidato aprovado na ordem classificatória competente. 
11.14 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Formoso, 6 de abril de 2021; 58° da Instalação do Município.  

.DIN 	 QUE GUEDES DE ORNELAS 

'DINATE HENRIQUE G. DE oRNaRrefeito  
PREFER° MUNICIPAL DE PORMOSO-MO 

\A,kkj 
LANNA GABRIELA OLIVEIRA ORNELAS 

Chefe de Gabinete — Interina 

‘ÔEINL1D0 RO GUES GO AL ES 
Consultor Jurídico, L islativo, de Governo e ssuntos Administra vos 	ijy (:) 

OAB/MG 1 6.215 gabinete@formoso.mg.gov.br  C) 
Av.  Brasilia,  n. 124 Barroca /7A 

CEP 38690-000 - Formoso/MG 

www.formoso.nng.gov.br  WWW 
•14, 



(38) 3647-1552 C) 
gabinete@formoso.mg.gov.br  () 

Av.  Brasilia,  no 124 Barroca (a., 
- CEP 8690-000 - Formoso/MG 

www.formoso.mg.gov.br  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORMOSO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

(Fls. 12 do Edital n.° 2, de 6/4/2021) 

ANEXO I A QUE SE REFERE 0 EDITAL N.° 2, DE 6 DE ABRIL DE 2021. 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TÍTULOS 

Ato Data/horário/evento 

Horário, 	data 	e Local  
das inscrições gratuitas 

A partir da 8h (oito horas) de 9/4/2021 até as 17h (dezessete 
horas) do dia 16/4/2021, considerando como oficial o horário de 
Brasilia 	(DF), 	exclusivamente, 	por 	meio 	online, 	no 	site  
www.seletivoformoso2021com.br. 

Avaliação 	e pontuação 
pela 	Comissão 
Permanente de Processo 
Seletivo Simplificado 

Entre 19/4/2021 e 26/4/2021 

Divulgação da Lista de 
Classificação 	- 
preliminar 

Dia 27/4/2021 - Publicação, nos meios disponíveis, como  Internet,  
murais, das listas preliminares de classificação - Resultado 
Preliminar/Provisório. 

Recurso Dia 29/4/2021 - Data final para interposição de eventuais recursos 
a 	serem 	devidamente 	enviados 	no 	e-mail  
gestaodepessoalfso2021(&,gmail.com. 

Decisão Terminativa dos 
Recursos 

Dia 3/5/2021. 

Divulgação da Lista de 
Classificação - definitiva 

Dia 5/5/2021 - Publicação, nos meios disponíveis, como  Internet,  
murais, das listas definitivas de classificação - Resultado Final. 
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Ato Data/horário/evento 

Aplicação 	da 	prova 
prática para a função 
pública de Operador de 
Máquinas Pesadas 

Dia 7/5/2021 — Das 7h3Omin As 12h3Omin, em área rural do 
Município 	de 	Formoso, 	com 	saída 	da 	Garagem/Secretaria 
Municipal da Infraestrutura, situada na Rua Costa e Silva s/n°, 
Centro, em Formoso (MG) 

Divulgação da Lista de 
Classificação — definitiva 

Dia 11/5/2021 — Publicação, nos meios disponíveis, como  Internet,  
murais, das listas definitivas de classificação — Resultado Final, 
após a aplicação da prova prática. 

Homologação 	do 
resultado final 

Dia 12/5/2021 — Edição de decreto de homologação do resultado 
final do certame. 

Assinatura 	dos 
Contratos 

Dia 13/5/2021 — As 8h na Prefeitura Municipal de Formoso, 
convocação para assinatura de contratos de acordo com a 
necessidade do serviço e do interesse público. 

Inicio dos trabalhos do 
contrato 

A partir do dia 17/5/2021, de acordo com a necessidade do serviço 
e do interesse público. 
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ANEXO II A QUE SE REFERE 0 EDITAL N.° 2, DE 6 DE ABRIL DE 2021. 

  

GAS,  OBSERVADAS AS MICRO-ÁREAS GEOGRAFICAS DE ATUAÇÃO ABAIXO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE — ZONA R  

 

PA  SAO  FRANCISCO 

01 

1.550,00 40H 

Ensino médio completo 

Residir 	na 	Area 	da 
comunidade em que atuar 
desde a data de publicação 
do presente edital 

PA GENTIL/CAJUEIRO 01 1.550,00 40H Ensino médio completo Idem _ 
PA CAPÃO DO MEL 01 1.550,00 4011 Ensino médio completo Idem 
PA CAPÃO DO MEL/BOA VISTA 01 1.550,00 40H Ensino médio completo Idem  
SAO  JOAQUIM/CARINHANHA 01 1.550,00 4011 Ensino médio completo Idem 
FAZ PIRATINGA/PIABAS 01 1.550,00 40H Ensino médio completo Idem 
SURRADO PIRATINGA 01 1.550,00 4011 Ensino médio completo Idem _ 
COSTA/LOGRADOURO 01 1.550,00 4011 Ensino médio completo Idem 
AMESCLAJSANTA INtZ 01 1.550,00 4011 Ensino médio completo Idem 
COOPERTINGA SEDE 01 1.550,00 4011 Ensino médio completo Idem 
DISTRITO DE GOIAMINAS 02 1.550,00 40H Ensino médio completo Idem _ 
COOPERTINGA  AREA  2 01 1.550,00 4014 Ensino médio completo Idem _ 
PONTE GRANDE 01 _ 	1.550,00 4011 Ensino médio completo Idem _ 
PA TRÊS CAPÕES 2 1.550,00 40H Ensino médio completo Idem 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE — ZONA URBANA DA 
CIDADE DE FORMOSO 

13 1.550,00 40H 
Ensino médio completo 

Idem 
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1.100,00 

• t, 	, . 	.: 

'J. 	,?' 
;I. 	II,. 

40H Alfabetimlo 

.„11.1 	i't 	e 

t4: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
AJUDANTE DE SERVIÇO PÚBLICO 10 1.100,00 40H Alfabetizado _ 

ADVOGADO - CRAS 
01 4.373,47 40H 

Curso de nível superior de 
bacharelado em direito 

Inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil — 
OAB. 

AGENTE DE COMBATES ks 
ENDEMIAS 

09 
in 

 
1.550,00 40H 

Enso médio completo. 

ASSISTENTE SOCIAL 
02 3838,82 40H Curso de nível superior em serviço 

social 
Registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

ATENDENTE 08 1.100,00 40H Ensino fundamental completo. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 08 1.100,00 40H Ensino fundamental completo. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
01 1.100,00 40H Ensino médio completo. 

AUXILIAR DE CUIDADOR 
02 1.100,00 40H Ensino fundamental completo e 

capacitação especifica. 
BALSEIRO 02 1.100,00 40H Ensino fundamental (alfabetizado) ,c 

COVEIRO 02 1.100,00 40H Ensino fundamental (alfabetizado) , 

CUIDADOR SOCIAL 
02 1.100,00 4011 

Ensino fundamental completo, 
com 

Curso de Cuidador Social e 
habilitação legal para o 
exercício da profissão. 

ENFERMEIRO 
07 3.064,11 40H Curso de Nível Superior Em 

Enfermagem 
Registro no respectivo 
Conselho de Classe. 
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04 
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1.100,00 40H Ensino médio completo. 
FACILITADOR DO SCFV (DISTRITO 
DE GOIAMINAS) 

02 
Ensino médio completo. 

FISCAL DE POSTURAS 01 1.602,45 40H Ensino médio completo. 
MOTORISTA 12 1.100,00 4011 Ensino fundamental completo CNH Categoria  Minima  "B" - 

OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 
01 1100,00 40H 

Ensino fundamental completo 
- CNH Categoria  Minima  "B"  

OPERADOR DE MAQUINAS 
PESADAS 

03 2.789,25 40H 
Ensino fundamental completo CNH Categoria  Minima  "C" 

PSICÓLOGO 
01 3838,82 40H Curso de Nível Superior em 

Psicologia. 
Registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

SUPERVISOR/COORDENADOR 
(PARA ATUAÇÃO JUNTO AO 
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.) 

02 1495,68 4011  
Curso de nível superior. 

•447%,  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
08 1.602,45 36H 

Curso de Técnico em Enfermagem Habilitação legal para o 	- 
exercicio da profissão. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
02 1602,45 36H 

Curso de Técnico em Radiologia. 
_. 

Habilitação legal para o 
exercicio da profissão. 

VIGILANTE 15 1.100,00 40H Ensino médio completo. 
VISITADOR/CADASTRADOR (PARA 
ATUAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ) 

02 1.100,00 4011 
Ensino médio completo. 
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ANEXO  III  A QUE SE REFERE 0 EDITAL N.° 2, DE 6 DE ABRIL DE 2021. 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a limpar ruas e logradouros, varrendo, 
coletando lixo e retirando detritos acumulados nas sarjetas, executando tarefas braçais simples, 
serviços de limpeza e arrumação, de zeladoria, nas diversas unidades da Prefeitura, bem como 
auxiliar no preparo de refeições. 

Atribuições típicas: 
— varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras, ancinhos e outros 
instrumentos similares, para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; 
— recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e 
outros depósitos adequados; 
— percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o lixo; 
— raspar meios-fios; 
— abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais apropriadas; 
— capinar e roçar terrenos, bem como quebrar pedras e pavimentos; 
— fazer abertura e limpeza de valas, ralos, bueiros, limpeza de galerias, esgotos, caixas de areia, 
poços e tanques; 
— zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza 
pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; 
— limpar e arrumar as dependências e instalações de edificios públicos municipais, a fim de mantê-
los nas condições de asseio requeridas; 
— recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo 
com as determinações definidas; 
— percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como 
ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 
— preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da Prefeitura; 
— manter limpos os utensílios de cozinha; 
— auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos; 
— preparar lanches e outras refeições simples, segundo orientação superior, para atender aos 
programas alimentares desenvolvidos pela Prefeitura; 
— verificar a existência de material de limpeza e alimentaçao e outros itens relacionados com seu 
trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; 
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— carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados; 
— transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas de acordo com 
instruções recebidas; 
— auxiliar no plantio, adubagem e poda de Arvores, flores e grama para conservação e 
ornamentação de praças, parques e jardins; 
— limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam 
conhecimentos especiais; 
— dar mira e bater estaca nos trabalhos topográficos; 
— preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares de obras; 
— moldar bloquetes, mour'Cies, placas e outros artefatos pré-moldados, utilizando a forma e o 
material adequado, seguindo instruções pré-determinadas; 
— auxiliar na construção de palanques, andaimes e outras obras, 
— manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; 
— comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de 
consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa 
aparência; 
— executar outras atribuições afins. 

AJUDANTE DE SERVIÇO PÚBLICO 
Atribuições típicas: 
Fazer a limpeza de estábulos, pocilgas e instalações semelhantes, removendo e retirando 
excrementos e detritos, lavando e desinfetando pisos, paredes, comedouros, bebedouros, utilizando 
as matérias de limpeza adequadas; apreender e conduzir semoventes para local próprio a fim de 
impedir a perturbação da ordem pública, aplicar substâncias antiparasitárias, preparando a solução 
segundo orientação recebida e aplicando-a nos animais com a utilização de pulverizador apropriado, 
preparar canteiros e sementeiras de flores e hortaliças, árvores, arbustos e outms plantas 
ornamentais em jardins, hortas, praças, parques e demais logradouros públicos, realizar atividades 
de plantios e replantios de sementes e mudas, adubagem, irrigação e poda de árvores, flores e grama 
para conservação e ornamentação de praças, parques e jardins, executar trabalhos de preparação e 
pintura de superfície diversas, raspar, lixar e emassar superficies utilizando raspadeiras solventes e 
outros procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, instalar e reparar 
encanamentos, tubulações e outros condutos hidráulicos, assim como seus acessórios, localizar e 
reparar vazamentos, montar tubulações para instalações elétricas, executar trabalhos de reforma e 
manutenção de prédios, zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos 
trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos, limpar e arrumar as 
dependências e instalações de edificios públicos municipais a fim de mantê-lo nas condições de 
asseio requeridas, controlar entrada de visitantes, funcionários e alunos nas dependências e 
instalações de edificios públicos municipais, 	comunicar ao superior imediato qualquer 
irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis 
e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência, executar outras atribuiçilies afins. 
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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 As 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; 
— efetuar a cobrança da divida ativa, judicial ou extrajudicialmente; 
— promover desapropriações de forma amigável ou judicial; 
— estudar questões de interesse da Prefeitura que apresentem aspectos jurídicos específicos; 
— assistir A 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, biformes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua  Area  de atuação; 
— participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes A sua  Area  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. 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO - Desempenhar todas as atividades previstas na Lei Federal n.° 
11.350, de 5 de outubro de 2006 e outros normativos federais, estaduais e municipais pertinentes; 
Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita A ESF, 
considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e 
grupos sociais ou coletividade; Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a 
micro  Area;  estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando 

promoção da saúde e a prevenção das doenças com o planejamento da equipe; cadastrar todas as 
pessoas de sua micro  Area  e manter os cadastros atualizados; Orientar famílias quanto A utilização 
dos serviços de saúde disponível; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das 
doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, 
principalmente a respeito daquelas em situação de risco; Acompanhar, por meio de visita 
domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades 
definidas pela equipe; e cumprir com as atribuições atualmente definidas para os  ACS  em relação 
prevenção e ao controle da malária e dengue; Executar outras tarefas correlatas; Atividades de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias. 

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO - Desempenhar todas as atividades previstas na Lei Federal n.° 
11.350, de 5 de outubro de 2006 e outros normativos federais, estaduais e municipais pertinentes; A 
utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e  sociocultural  da comunidade de sua 
atuação; a execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; o estimulo A 
participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de 
vida; a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco A. 
família; a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas 
públicas que promovam a qualidade de vida; a fiscalização em residências, terrenos baldios, 
indústrias, ferro velhos, reciclagens, borracharias e todos os tipos de estabelecimentos comerciais 
com intuito de levantamento de índice amostrai e de tratamento de focos do mosquito Aedes 
aegypti e/ou outros vetores; a realização de trabalhos de conscientização populacional no ato das 
fiscalizações; a participação de eventos vinculados A saúde pública; o combate e prevenção de 
endemias mediante a notificação de focos endêmicos; a realização de vistorias e detecção de locais 
suspeitos, com a eliminação de focos; o acompanhamento, por meio de visita domiciliar, a todas as 
famílias, pontos estratégicos e  Areas  de risco sob sua responsabilidade, de acordo com as 
necessidades definidas pela equipe; a execução de outras tarefas correlatas, determinadas pelo 
superior imediato, quando necessário. 

ASSISTENTE SOCIAL 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a planejar, coordenar, elaborar, 
executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos que atendam as 
necessidades e interesse da população Municipal. 
Atribuiceses típicas: 
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• quando na  Area  de atendimento à população do Município: 
— elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração 
Pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares, inclusive àquelas voltadas 
a proteção da criança e do adolescente; 
— elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da Sociedade Civil; 
— encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população; 
— orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e 
de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 
— planejar, organizar e administrar beneficios e Serviços Sociais; 
— planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e 
para subsidiar ações profissionais; 
— prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades com relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do 
Serviço Social; 
— prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada As políticas sociais no 
exercício e na defesa dos direitos civis,  politicos  e sociais da coletividade; 
— planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; 
— realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de beneficios e serviços sociais junto 
a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; 
— coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço 
Social; 
— realização de sindicâncias para inclusão de indivíduos ou famílias em programas sociais; 
— atendimento aos internos de hospitais e outras unidades de saúde. 

• quando na  Area  de atendimento ao servidor municipal: 

— coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 
projetos na  area  de Serviço Social que proporcionem a melhoria da qualidade de vida dos servidores 
municipais; 

— atuar na identificação de fatores psicossociais e econômicos que estejam interferindo na vida 
funcional do servidor; 

— realizar estudo socioeconômico dos servidores para fins de beneficios e serviços sociais da 
Administração Pública direta e indireta, encaminhando-os aos recursos que se fizerem necessários; 

— realizar vistorias, laudos técnicos, informações e pareceres sobre matéria de serviço social 
relacionados aos servidores; 

— elaborar, executar e avaliar projetos de readaptação e reabilitação profissional e social de 
servidores, junto ao setor de pessoal. 

• atribuições comuns a todas as  Areas:  
— 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; 	 (38) 3647-1552 ® 

gabinete@formoso.mg.gov.br  
Av.  Brasilia,  n° 124 Barroca 

-CEP 38 90-000 - Formoso/MG C)  
ww.formoso.mg.gov.br  



(38) 3647-1552 
gabinete@formoso.mg.gov.br  

A. Brasilia, no 124  Barroca  
CEP7 i3690-000 - Formoso/MG 

_www.formoso.mg.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORMOSO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

— participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua  Area  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. 

ATENDENTE 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a atender e encaminhar doentes e 
consulentes em ambulatórios, postos de saúde e outros, bem como executar, sob supervisão direta, 
pequenas tarefas auxiliares de apoio à assistência médica e odontológica. 
Atribuições típicas: 
— receber, registrar e encaminhar doentes e consulentes para atendimento médico e odontológico; 
— encaminhar os pacientes aos locais de atendimento hospitalar e ambulatorial; 
— preencher fichas com os dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informação 
médica; 
— informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; 
— controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, organizando-os e 
mantendo-os atualizados, para possibilitar ao Médico ou Cirurgião-dentista consula-los, quando 
necessário; 
— providenciar a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos de acordo com orientação 
superior; 
— receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório; 
— auxiliar o Médico ou Cirurgião-dentista no preparo do material a ser utilizado na consulta; 
— colaborar na orientação ao público em campanhas de vacinação; 
— zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; 
— executar outras atribuições afins. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão direta, 
tarefas simples e rotineiras de apoio administrativo e financeiro. 
Atribuições típicas: 

— atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, 
recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; 

— duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a e desligando-a, 
abastecendo-a de papel e tinta, regulando o niunero de cópias; 
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- operar cortadoras e grampeadores de papel, bem como alcear os documentos duplicados; 

- atender as chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer 
informações; 

- registrar as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais e comerciais dos 
funcionários ou visitante, fazendo controle dos atendimentos diários; 

- datilografar ou digitar textos pequenos textos e documentos; 

- operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter 
dados e informações, bem como consultar registros; 

- arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da 
unidade administrativa, segundo normas preestabelecidas; 

- receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas 
referentes a protocolo; 

- controlar estoques e distribuir material de acordo com as instruções recebidas; 

- receber, registrar e encaminhar o público ao destino solicitado; 

- preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; 

- elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários; 

- fazer cálculos simples; 

- executar serviços externos, apanhando e entregando correspondências, fazendo pequenas 
compras e pagamentos; 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO - Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a supervisão do 
cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: 
organizar e executar atividades de higiene bucal; 
processar filme radiográfico; 
preparar o paciente para o atendimento; 
auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clinicas, inclusive em ambientes 
hospitalares; 
manipular materiais de uso odontológico; 
selecionar moldeiras; 
preparar modelos em gesso; 
registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em 
saúde bucal; 
executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos 
odontológicos e do ambiente de trabalho; 
realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
aplicar medidas de biosseguranga no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e 
resíduos odontológicos; 

(38) 3647-1552 C) 
gabinete@formoso.mg.gov.br  C) 

Av.  Brasilia,  no 124 Barroca ao  
CEP-  8690-000 - Formoso/MG 

www.formoso.mg.gov.br  



Wzge.7 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORMOSO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 
realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e, 
adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção. 

CUIDADOR SOCIAL 
Descrição Sintética: Compreende os cargos que se destinam a propiciar o surgimento de condições 
próprias de uma família, orientando e assistindo crianças e adolescentes colocados sob seus 
cuidados. 
Atribuições Típicas: 
A organização da rotina doméstica e do espaço residencial do abrigo; 
A cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; 
A relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente; 
A organização do ambiente (espaço fisico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de 
cada criança ou adolescente abrigada); 
A auxilio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da 
autoestima e construção da identidade; 
A organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou 
adolescente, de modo a preservar sua história de vida; 
A acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; 
A apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sob a orientação de 
profissional de nível superior. 
A complementar os afazeres domésticos em conjunto com o Auxiliar de Cuidador. 

AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL 
Descrição Sintética: Compreende os cargos que se destinam a auxiliar o Cuidados Social a 
propiciar o surgimento de condições próprias de uma família, orientando e assistindo crianças e 
adolescentes colocados sob seus cuidados. 
Atribuições Típicas: 
A apoio as funções do Cuidador Social nos cuidados e segurança dos abrigados; 
A cuidados com a moradia (organização e limpeza de ambientes internos e externos) 
A realizar os serviços de preparação de alimentos; 
A realizar os serviços de limpeza de vasilhames, mobiliários,  etc.;  
A realizar serviços de lavagem e passagem de roupas de cama, mesa, banho, e vestuários; 
realização de serviços externos. 

BALSEIRO 
Atribuições do Cargo: Operar balsa, fazendo a travessia de modo a observar todas as normas de 
segurança atinentes ao cargo e a embarcação; verificar o equipamento/rebocador/balsa, promovendo 
a sua manutenção antes do inicio dos trabalhos; verificar nível e pressão de óleo dos motores de 
propulsão e outros utilizados na embarcação; manter os portos em condições de atracagem segura, 
promovendo os reparos necessários ao bom funcionamento deste; comunicar quaisquer avarias ou 
anormalidades imediatamente depois de observA-las a chefia imediata; usar sempre os 
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equipamentos de segurança (EPIs); instruir e auxiliar os usuários para que esses adotem todas as 
medidas de segurança para uma segura travessia e quanto aos procedimentos emergenciais; dirigir 
veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo ou que esteja devidamente encarregado, 
desde que habilitado e autorizado por chefia imediata ou autoridade superior. Executar outras 
tarefas correlatas ao cargo que lhe forem designadas por seu superior; efetuar tarefas de condução, 
atracação, desatracação, carga, descarga e manutenção de pequenas embarcações, orientando-se 
pelas normas e práticas de navegação, para transportar pessoas e cargas; 

COVEIRO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar abertura de sepulturas dentro das normas de higiene e 
Saúde Pública. Realizar procedimentos necessários para imunização de cadáveres, realizar 
procedimento para exumação de cadáveres quando necessário em atendimento A. demanda judicial 
ou ação policial em articulação com a policia técnica, executar trabalhos de Conservação e Limpeza 
de cemitério, atender as normas de segurança e higiene do trabalho e executar outras tarefas afins. 

ENFERMEIRO 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a planejar, organi72r, supervisionar e 
executar os serviços de enfermagem em unidades de saúde e assistenciais, bem como participar da 
elaboração e execução de programas de saúde pública. 
Atribuições típicas: 
— elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de 
atendimento aos pacientes e doentes; 
— planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a 
fim de garantir um elevado padrão de assistência; 
— desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde 
pública e no atendimento aos pacientes e doentes; 
— coletar e analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas 
específicos de saúde; 
— estabelecer programas para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos 
disponíveis; 
— realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de 
motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; 
— supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; 
— controlar o  Wed°  de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como 
supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; 
— elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua  area  de atuação; 
— participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes A. sua  Area  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; 
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— 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; 
— participar de campanhas de educação e saúde; 
— atuar em programas de saúde pública do município; 
— cooperar com os serviços de vigilância sanitária e epidemiológicos do município; 
— elaborar, modificar e aprimorar manuais de Normas e rotinas da unidade de saúde e dos serviços 
de saúde; 
— realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS - SCFV 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Trabalhar no território Trabalhar no território, de maneira 
preventiva e voltada à identificação de vulnerabilidades, riscos e potencialidades sociais de famílias 
com presença de crianças de até 6 anos de idade. 
• Promover acessos a beneficios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção de 
assistência social nos territórios em especial para crianças com deficiência. 
• Oportunizar o acesso as informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 
• Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no processo de 
desenvolvimento infantil. 
• Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com 
vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades. 
• Promover acessos a serviços setoriais, em especial serviços de educação, saúde, cultura, esporte e 
lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos. 
Os objetivos gerais dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Proteção Social 
Básica, são: 
• Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social 
e fortalecendo a convivência familiar e comunitária. 
• Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em 
especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito A. convivência familiar e comunitária. 
• Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e 
vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. 
• Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e 
brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas; 
• Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos de crianças com deficiência e o 
papel das famílias e comunidade no processo de proteção social. 
Note-se que embora o PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sejam serviços 
diferenciados, atuam de maneira complementar, interligada, com foco nos usuários e suas 
demandas, trabalhando preventivamente com as situações de vulnerabilidade e risco social, funoo 
da Proteção Social Básica, como previsto pela PNAS. 
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Desta maneira, a atenção ao cumprimento dos objetivos aqui previstos é prerrogativa para as 
alternativas de funcionamento do Serviço que os municípios ou DF decidirem adotar ou 
desenvolver. Ou seja, pode-se optar por não adotar as alternativas aqui propostas, desde que o 
modelo de serviço escolhido pelo órgão gestor da assistência social ou congênere cumpra as 
prerrogativas do Serviço, presentes na PNAS e na Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais e detalhadas neste documento. 

FISCAL DE POSTURAS 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o cumprimento 
das leis, regulamentos e normas que regem as posturas municipais. 
Atribuições típicas: 
• verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais, de prestação 
de serviços das pessoas jurídicas e autônomas e. produtor rural; 
• verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas 
que não possuam a documentação exigida; 
• verificar a instalação e localização de móveis, equipamentos, veículos, utensílios e objetos, 
de bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem 
como quanto à observância de aspectos estéticos, de ordem e segurança pública; 
• verificar, além das indicações de segurança, o cumprimento de posturas relativas a fabrico, 
manipulação, depósito, embarque, desembarque, transporte, comércio e uso de inflamáveis, 
explosivos e corrosivos; 
• inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das normas 
relativas à localização, à instalação, ao horário e A. organização; 
• verificar a regularidade da exibição e utilização de animcios, alto-falantes e outros meios de 
publicidade em via pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e 
vitrines ou em logradouros públicos; 
• verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros 
estabelecimentos, bem como a observância das escalas de plantão das farmácias; 
• apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou 
abandonados em ruas e logradouros públicos; 
• autuar e apreender as mercadorias por irregularidades e guardá-las em depósitos públicos, 
devolvendo-as mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; 
• verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadss dos estabelecimentos 
respectivos ou em outros locais; 
• verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; 
• verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos 
promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade 
de engenheiro devidamente habilitado; 
• verificar as violações as normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, casas de disco, 
clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outras; 
• intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos transgressores 
das posturas municipais e da legislayao urbanistica; 
• realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e 
reclamações; 	 (38) 3647-1552 © 
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• solicitar força policial para dar cumprimento à ordens superiores, quando necessário; 
• emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente 
informada a respeito das irregularidades encontradas; 
• fiscalizar os terrenos, pátios e quintais, para que sejam mantidos livres de mato, água 
estagnada e lixo; 
• fiscalizar as ligações de esgoto clandestinas, diretamente em rios, lagos, lagoas e mar; 
• fiscalizar, intimar e autuar os proprietários ou arrendatários de terrenos situados em ruas 
dotadas de meio-fio, que não estejam devidamente murados e com a respectiva calçada construída; 
• executar outras atribuições afins. 

MOTORISTA 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a dirigir veículos leves para transporte 
de passageiros e conservá-los em perfeitas condições de aparência e funcionamento. 
Atribuições típicas: 

— dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos leves de transporte de passageiros e 
materiais 
— verificar diariamente as condições de funcionamento do veiculo, antes de sua utilização: pneus, 
Agua do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de 
combustível e demais equipamentos previstos por lei; 
— verificar se a documentação do veiculo a ser utilizado esta completa, bem como devolvê-la 
chefia imediata quando do término da tarefa; 
— zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de 
segurança; 
— fazer pequenos reparos de urgência; 
— manter o veiculo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o 6. manutenção 
sempre que necessário; 
— observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veiculo; 
— anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e 
pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; 
— recolher o veiculo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
— auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; 
— auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré-estabelecidos; 
— conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário 
estabelecido ou instruções especificas; 
— executar outras atribuições afins. 

PSICÓLOGO 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a aplicar conhecimentos no campo da 
psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clinica, educacional e do 
trabalho. 
Atribuições tipicas: 

• quando na área da psicologia da saúde: 
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— estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de 
comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se 
no diagnóstico e tratamento; 
— desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões normais de 
comportamento e relacionamento humano; 
— articular-se com equipe multidisciplinar, para elaboração e execução de programas de assistência 
e apoio a grupos específicos de pessoas; 
— atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas 
psicológicas adequadas, para tratamento terapêutico; 
— prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-
os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades; 
— reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos 
médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; 
• quando na  Area  da psicologia do trabalho: 
— exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da 
elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas; 
— participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia 
aplicada ao trabalho; 
— estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, estabelecendo os 
requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas 
classes pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura; 
— realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando a identificação das fontes de 
dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo 
medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes; 
— estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do 
trabalho; 
— apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior 
eficiência da aprendizagem no trabalho e controle do seu rendimento; 
— assistir ao servidor com problemas referentes A. readaptação ou reabilitação profissional por 
diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relações empregaticias; 
— receber e orientar os servidores recém-ingressos na Prefeitura, acompanhando a sua integração 
função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho; 
— esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, normas e decisões da 
administração da Prefeitura; 
• quando na  Area  da psicologia educacional: 
— aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e 
emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia; 
— proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de 
dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a 
psicologia da personalidade e no psicodiagnóstico. 
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— estudar sistemas de motivação da aprendizagem, métodos novos de treinamento, ensino e 
avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas das 
diferenças individuais, para auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados 
capazes de atender As necessidades individuais; 
— analisar as características de indivíduos supra e infradotados, utilizando métodos de observação e 
experiências, para recomendar programas especiais de ensino compostos de cuniculos e técnicas 
adequadas As diferentes qualidades de inteligência; 
— participar de programas de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de 
aptidões e outros meios, a fim de contribuir para a futura adequação do indivíduo ao trabalho e sua 
consequente auto realização; 
— identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios 
sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos, 
para aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o 
indivíduo para tratamento com outros especialistas; 
— prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino e das creches municipais, 
auxiliando na solução de problemas de ordem psicológica surgidos com alunos; 
• atribuições comuns a todas as áreas: 
— 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 A 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  area  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. 

SUPERVISOR/COORDENADOR (PARA ATUAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ.) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 
• Viabilizar a realização de atividades em grupos com as famílias visitadas, articulando CRAS e 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), sempre que possível, para o desenvolvimento destas ações; 
• Articular os encaminhamentos para inclusão das famílias na rede, conforme demandas 
identificadas nas visitas domiciliares; 
• Mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho dos visitadores, o 
desenvolvimento das crianças e a atenção As demandas das famílias; 
• Realizar reuniões semanais com os visitadores para planejar a visita domiciliar; 
• Acompanhar, quando necessário, os visitadores na realização das visitas domiciliares as famílias 
incluídas no Programa Criança Feliz; 	

(38) 3647-1552 
gabinete@formoso.mg.gov.br  

Av.  Brasilia,  n° 124 Barroca 
ÇEl 38690-000 - Formoso/MG 

www.formoso.mg.gov.br  



(38) 3647-1552 (D 
gabinete@formoso.mg.gov.br  C) 

v. Brasilia, n° 124  Barroca  fa)  
ÇEP 38690-000 - Formoso/MG 

www.formoso.mg.gov.br  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORMOSO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

• Acolher, discutir e realizar encaminhamentos das demandas trazidas pelo visitador; 
• Organizar reuniões individuais ou em grupo com os visitadores para realização de estudos de 
caso; 
• Participar de reuniões intersetoriais para realização de estudo de caso; 
• Realizar capacitações para visitadores; 
• Realizar o registro das informações das famílias no Programa Criança Feliz, bem como das visitas 
domiciliares no Prontuário Eletrônico do SUAS; 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a orientar o pessoal auxiliar quanto As 
tarefas simples de enfermagem e atendimento ao público, executar as de maior complexidade e 
auxiliar Médicos e Enfermeiros em suas atividades especificas. 
Atribuições típicas: 
— prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando 
medicamentos ou tratamento aos pacientes; 
— controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e 
pressão; 
— efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo 
orientação médica; 
— orientar à população em assuntos de sua competência; 
— preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de 
exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; 
— auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental 
necessário, conforme instruções recebidas; 
— orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; 
— auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o estabelecimento de 
programas de educação sanitária; 
— proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, 
bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; 
— participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos 
sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); 
— participar de campanhas de vacinação; 
— auxiliar na coleta e análise de dados epidemiológicos e estatísticos do município. 
— controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando Mvel de 
estoque para, quando for o caso, solicitar suprimento; 
— supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação 
dos equipamentos que utiliza; 
— executar outras atribuições afins. 
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TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO: 
Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e 
odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e 
terapia. Preparar pacientes e realizam exames e radioterapia; prestam atendimento aos pacientes 
fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de 
biossegurança e código de conduta. 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 
• Organizar equipamento, sala de exame e material: 
Averiguar condições técnicas de equipamentos e acessórios; calibrar o aparelho no seu padrão; 
averiguar a disponibilidade de material para exame; montar carrinho de medicamentos 
de emergência; organizar câmara escura e clara. 
• Planejar o atendimento: 
Adaptar agenda para atendimento de pacientes prioritários; ordenar a sequência de exames; receber 
pedido de exames e ou prontuário do paciente; cumprir procedimentos administrativos; auxiliar no 
planejamento de tratamento radioterápico. 
• Preparar o paciente para exame e ou radioterapia: 
Verificar condições fisicas e preparo do paciente; providenciar preparos adicionais do paciente; 
retirar próteses móveis e adornos do paciente; higienizar o paciente; efetuar sustentação de mamas. 
• Realizar exames e ou radioterapia: 
Solicitar presença de outros profissionais envolvidos no exame; ajustar o aparelho conforme o 
paciente e tipo de exame; adequar a posição do paciente ao exame; imobilizar o paciente; 
administrar contraste e medicamentos sob supervisão médica; acompanhar reações do paciente ao 
contraste e medicamentos; processar filme na câmara escura; avaliar a qualidade do exame; 
submeter o exame à apreciação médica; complementar exame; limitar o campo a ser irradiado com 
placas de chumbo; tirar fotografias e slides intra e extrabucais e do corpo; confeccionar moldagens 
e modelos ortodônticos; fazer traçado cefalométrico manual ou computadorizado. 
• Prestar atendimento fora da sala de exame: 
Deslocar equipamento; eliminar interferência de outros aparelhos; determinar a remoção de pessoas 
não envolvidas no exame; isolar  Area  de trabalho para exame. 
• Finalizar exame: 
Remover o equipamento do paciente ou vice-versa; limpar o paciente após o exame; manter o 
paciente sob observação após o exame; imprimir resultado de exames, a partir do arquivo 
eletrônico; entregar protocolo ao paciente ou responsável; entregar exame ao médico, paciente ou 
responsável. 
Dispensar o paciente 
• Trabalhar com biossegurança: 
Providenciar limpeza e assepsia da sala e equipamentos; paramentar-se; usar EPI (luvas, óculos, 
máscara, avental, protetor de gônadas e tireóide); oferecer recursos de proteção a outros 
profissionais presentes e acompanhantes; usar dosimetro (medição da radiação recebida); minimizar 
o tempo de exposição à radiação; substituir medicamentos e materiais com validade vencida; 
acondicionar materiais radioativos para transporte ou descarte; acondicionar materiais 

perfurocortante para descarte; submeter-se a exames periódicos. 
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• Comunicar-se: 
Instruir o paciente sobre preparação para o exame; obter informações do paciente; orientar o 
paciente, o acompanhante e auxiliares sobre os procedimentos durante o exame; descrever as 
condições e reações do paciente durante o exame; registrar exames realizados; identificar exame; 
orientar o paciente sobre cuidados após o exame; discutir o caso com equipe de trabalho; requerer 
manutenção dos equipamentos; solicitar reposição de material. 
• Operar equipamentos computadorizados e analógicos. 
• Manipular materiais radioativos. 
• Utilizar recursos de informática. 
•Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 

VIGILANTE 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a fazer, sob supervisão, o policiamento 
de edificios e logradouros públicos municipais. 
Atribuições típicas: 

— fiscalizar as  Areas  de acesso a edificios municipais, evitando aglomerações, estacionamento 
indevido de veículos e permanência de pessoas inconvenientes; 
— fiscalizar a entrada de pessoas e veículos nas dependências de edificios municipais, examinando, 
conforme o caso, as autorizações para ingresso, impedindo a entrada de pessoas estranhas, 
identificando eventuais situações suspeitas e tomando as providências cabíveis para garantir a 
segurança do local; 
— fiscalizar o estacionamento de veículos em passeios, calçadas, praças e outros locais sob sua 
jurisdição; 
— policiar logradouros e outras  Areas  de responsabilidade da Prefeitura, a fim de evitar 
depredações, roubos, danos em jardins e brinquedos públicos e qualquer outro tipo de agressão ao 
patrimônio municipal; 
— alertar moradores e transeuntes para qualquer fato ou circunstância que lhes possa trazer prejuízo 
ou perigo; 
— prestar informações e socorrer populares, quando solicitado; 
— entregar ao seu superior objetos de outras pessoas que, por qualquer modo, venham a cair em seu 
poder; 
— articular-se imediatamente com seu superior, sempre que suspeitar de irregularidades na  Area  sob 
sua jurisdição; 
— abordar indivíduos em atitudes suspeitas com relação a outras pessoas ou coisas alheias, 
encaminhando-os A. autoridade policial; 
— registrar diariamente as ocorrências verificadas em sua jornada de trabalho; 
— zelar por sua aparência pessoal, mantendo o uniforme em perfeitas condições de uso, bem como 
pela guarda e conservação dos objetos necessários ao exercício de suas atividades, como revólver, 
cassetete e outros: 

— executar outras atribuições afins; 
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VISITADOR/CADASTRADOR (PARA ATUAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 
• Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das informações acerca das 
atividades desenvolvidas; 
• Registrar as visitas domiciliares; 
• Identificar e discutir com o supervisor demandas e situações que requeiram encaminhamentos para 
a rede (como educação, cultura, justiça, saúde ou assistência social), visando sua efetivação. 
• Realizar a caracterização da família, gestante e criança por meio de formulário especifico; 
• Realizar o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, por meio de formulário especifico; • 
Preencher o instrumento "Plano de Visita" para planejamento do trabalho junto as famílias (Anexo 
VI); 
• Realizar o trabalho diretamente com as famílias, por meio das visitas domiciliares, orientando-as 
para o fortalecimento do vinculo e capacitando-as para realizar as atividades de estimulação para o 
desenvolvimento integral da criança, desde a gestação; 
• Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas gestantes; 
• Participar das capacitações destinadas aos visitadores; 
• Informar imediatamente ao supervisor situações em que forem identificadas ou percebidas 
circunstâncias ou casos que indiquem problemas na família como, por exemplo, suspeita de 
violência doméstica e dificuldades de diagnóstico precoce ou de acesso a serviços e direitos de 
crianças com deficiência, para que o supervisor acione a rede de serviços; 
Requisitos para provimento: 
• Instrução - curso de nível Médio. 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 
I — Executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, assim com abaulamentos, abrir valetas 
e cortar taludes; operar máquinas rodoviárias em escavação, transporte de terras. Aterros e trabalhos 
semelhantes; operar com máquinas de compactação, varredouras mecânicas, tratores e outros; 
comprimir com rolo compressor cancha para calçamento ou asfaltamento, conduzir e manobrar a 
máquina acionado o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la 
conforme as necessidades do serviço; 
II — Operar esteiras e motoniveladoras, carregadeiras, rolo  compactor, pd  mecânica, tratores e 
outros, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, 
conservação de vias, carregamento e descarregamento de material, entre outros;  
III  — Operar mecanismo de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais 
e alavancas de comando, para carregar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais 
análogos; 
IV — Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os 
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução. 
V — Pôr em pratica as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da 

máquina, a fim de garantir sua correta execução; 
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VI — Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do 
fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessária; 
VII -- Efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom 
funcionamento do equipamento; 
VIII — Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e conetiva da máquina e seus 
implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; 
IX — Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, 
consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; 
X — Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e 
direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 
XI- Executar outras atribuições afins. 

OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a operar tratores e reboques montados 
sobre rodas para carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos e limpeza de vias, 
praças e jardins. 
. Atribuições típicas: 
— operar tratores, reboques e máquinas de pneu de pequeno porte, para execução de serviços de 
carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos, limpeza de vias, praças e jardins e 
gradeação e aração de terrenos; 
— conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e 
direção, para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; 
— operar mecanismo de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e 
alavancas de comando, para carregar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais 
análogos; 
— zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os 
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; 
— pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da 
máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; 
— limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do 
fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, quando necessária; 
— efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom 
funcionamento do equipamento; 
— acompanhar os serviços de manutenção preventiva e conetiva da máquina e seus implementos e, 
após executados, efetuar os testes necessários; 
— anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, 
consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; 
— executar outras atribuições afins. 
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