
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE MG 
GABINETE DO PREFEITO 

Rua Manoel Calango, 172- centro- CEP: 38.755-000 - Lagoa Grande - MG 

CNPJ N° 23.097.454/0001-28- telefone 34-3816-2900 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE TÍTULOS 
Ne 05/2021 

PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

A Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais, faz saber a todos que visualizem 

o edital e nele estejam interessadas, que estaräo abertas, no periodo de 03 (três) dias úteis, a 

contar da publicação do presente edital, as inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado 

ng 0S2021, destinado ao preenchimento de funções públicas, através de Contratos por excepcional 

interesse público, no combate e prevenção ao Novo Coronavírus (COVID-19), nos termos e 

condições estipulados no presente Edital, e considerando: 

A Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavirus (Covid-19), pelo Governo Federal, através da Portaria 
Ministerial da Saúde ne 188, de 03 de fevereiro de 2.020; 

O disposto na Lei Federal n9 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do 
Coronavirus responsável pelo surto; 

A Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importància Internacional pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020; 

O Decreto n8 47891, de 20 de março de 2020, do Governo do Estado de Minas Gerais, que 
reconhece o Estado de CAlLAMIDADE PÚBLICA decorrente da pandemia causada pelo agente 
Coronavirus (Covid-19); 

O Decreto Municipal ne 43 de 19 de março de 2020 que "Declara Situação de Emergência em 
saúde pública do municipio de Lagoa Grande/MG, em razão da pandemia declarada pela 
Organização Mundial de Saúde, em razäo da disseminação do novo Coronavírus" 

De acordo com o oficio 382021 da secretaria municipal de saúde que solicita a contratação de 

imediato de motoristas. 

1.-DA VINCULAÇÃO LEGAL E ORGANIZAÇÃO 
1.1.O Processo Seletivo será realizado na cidade de Lagoa Grande-MG, sob a responsabilidade por 
Comissão de Seleção, observadas as normas deste Edital e no que este for omisso, pela Lei 
Municipal 611, de 27 de maio de 2010, que regulamenta a Contratação por excepcional interesse 

público no åmbito municipal, conforme previsto na Constituição Federal, em seu art. 37, inciso Ix, 
pela Lei Municipal 726, de 25 de abril de 2013, que dispõe sobre a criação do cargo de Motoristae 

Outros, que regulamenta o 558 do artigo 198 da Constituição Federal e demais normas aplicáveis à 
espécie e demais normas pertinentes à contratação. 
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1.2 O Processo Seletivo ora instituído será conduzido por uma Comissão de Seleção, composta 
por 03 (três) membros, nomeada pelo Prefeito Municipal de Lagoa Grande (MG), com poderes 
especiais para: 

1.2.1-Promover a Divulgação deste Edital; 

1.2.2-Receber as inscrições e documentação exigida; 

1.2.3 Designar Comissão Especial de Avaliação, quando houver necessidade, acompanhar e divulgar os resultados, obedecidas as condições aqui especificadas; 

1.2.4 Acolher, analisar e julgar, à luz dos termos e condições do presente Edital, os recursos que 
possam vir a ser interpostos por candidatos inscritos 
1.2.5 Dirimir quaisquer dúvidas levantadas por candidatos inscritos, a respeito dos termos e 
condições do presente Edital e tomar as providências cabíveis e necessárias à homologação do 
presente processo seletivo, ora instituído. 

2. OBJETO. 

2.1 O objeto do presente edital é a seleção de profissionais para prestarem serviçosà 
Municipalidade e preenchimento da função abaixo relacionada, conforme o número de vagas aqui 
especificadas e demais regras constantes no presente Edital. 

2.2- A seleção para contratação serárealizada para atender, excepcional e temporariamente, para o exercício da seguinte função: 

FUNÇOESESCOLARIDADE VENCIMENTO N9 TOTAL DE CARGA HORÁRIA /PRÉ-REQUISITOS MENSAL VAGAS 

R$ 
R$1.167,80 Motorista Alfabetizado+ 01 (uma) vaga. 12-36 h ou a critério da 

Carteira Nacional Secretaria de Saúde. 
de Habilitação 

categoria "C" 

(item 4) 
3.-DO CADASTRO DE RESERVA 

3.1 Será mantida lista dos classificados por ordem decrescente de pontuação, para compor o cadastro de reserva dos candidatos aprovados, que poderá ser utilizada, posteriormente, em caso 
de afastamento dos inicialmente recrutados ou de novas necessidades administrativas. 
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3.2 Para a convocação do recrutamento sempre será considerada a lista dos classificados e 

constantes no cadastro de reserva, em sua ordem decrescente de pontuação. 

3.3-A inobservância do disposto no item 3.1 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 

reservadas aos candidatos em tais condições. 

4.DAS CONDIçÕES DE PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
-Poderão participar do presente Processo Seletivo pessoas fisicas que: 

a- Não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaraçäo de indignidade por parte do Poder 

Público; 
b-Satisfaçam as condições fixadas neste edital e anexos; 
cAceiteme respeitem as normas estabelecidas pelo Municipio e não tenha sido demitido por 
justa causa pela Prefeitura Municipal de Lagoa Grande-MG. 

d- Não possuam vínculo funcional com o Municipio dada a excepcionalidade da presente 
contratação que poderá acarretar cotaminação pelo Coronavirus a exigir o seu afastamento, sem 
prejuízo da correspondente remuneração, acarretando, assim, triplicando o ônus financeiro ao 

erário municipal que deverá contratar outro profissional para sua substituiçãão. 

5. DAS INSCRIÇÕES: 

1- Local: Prefeitura Municipal de Lagoa Grande-MG Rua Manoel Calango, 172, Centro, Lagoa 
Grande-MG, CEP 38.755-000, telefone: (34)-3816-2900; 

2-Período 29 a 31 de março de 2021. 

3-Horário: 08:30 ás 11:00h e de 13:00 ás 17:00h 
4-Documentação exigida: 

0 candidato deverá apresentar, no ato da solicitação da inscrição, pessoalmente, ou através de 

procuração específica, os seguintes documentos: 

a) Original e fotocópia da cédula de identidade ou de documento equivalente, de valor legal; 
Comprovação de residência; 

c) Fotocópia do CPF; 
d) Ficha cadastral devidamente preenchida; 
e) Comprovação de ser Brasileiro nato ou naturalizado, de ambos os sexos; 
fDiploma ou Certificado de Escolaridade, conforme exigência do cargo; 
) Fotocópia dos comprovantes de tíitulos para pontuação conforme o item 7 do presente 

Edital; 
h) Certificado de Reservista, se do sexo masculino. 
i) Carteira Nacional de Habilitação categoria "C"; 
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i)Certidão emitida pelo Departamento de Recursos Humanos no Município de Lagoa Grande 
declarando a inexistência de vínculo funcional. 

5-Após a apresentação da documentação exigida, o candidato deverá assinar documento (ficha 

de inscrição), no local da inscrição, no qual declara atender às condições exigidas para inscrição e 

submeter-se às normas expressas neste Edital. 

6 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como a 

apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas, determinará o cancelamento da 
inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. 

7-Outras informações: 

a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional 
b) Não serão recebidos inscrições ou titulos por via postal, fax, condicional e/ou 

extemporânea; 
cNão serão aceitas inscrições com documentação incompleta; 

d) Considerando que o contratado atuará na linha de frente pelo controle na disseminação do 
coronavírus no Município, o candidato não poderá pertencer ao grupo de risco, como 

diabete, hipertensão, cardiopatia, etc, nem ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, nem possuir outro vínculo funcional com o Município. 

6. DA ADESAO AO PROCESsOSELETIVO
6.1 Torna-se explícito que os candidatos que se submeterem ao presente Processo Seletivo, 

concordam, integralmente, com os termos do presente edital e seus anexos. 

7. DA PROVA DE TÍTULoS 

7.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, obedecerá aos critérios de pontuação 
estabelecidos a seguir 

7.1.1-Tempo de Serviço: 

Experiência profissional, devidamente comprovada e relacionada à área específica da função 
pleiteada até 06 pontos, distribuidos da seguinte forma: 

a) Experieência de até 1 (um) ano 
b) Experiência de 1 (um) a 2 (dois) anos 
c)Experiência acima de 2 (dois) anos 

02 pontos; 

04 pontos; 

06 pontos; 
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7.1.2 A comprovação de tempo de serviço deverá ser feita através da carteira de trabalho e 

previdência social, ou declaração do órgão em que o candidato tenha prestado serviço, com 

carimbo e assinatura do responsável pelo departamento de pessoal, excluída a hipótese de 

trabalho informal ou documento equivalente 

7.1.2.1 Não serão considerados como tempo de experiência profissional o estágio curricular ou 

extracurricular. 

7.1.3-Aprovação em concursos públicos: 

Será atribuído 01 (um) ponto por cada aprovação em concurso público, até no máximo de 03 (três) 

pontos, desde que comprovado através de declaração do órgão público realizador ou da empresa 

organizadora ou através de divulgaç�o em imprensa oficial. 

7.1.4-Cursos 

a) Curso para Condutores de Veiculos de Emergência/Urgência. Serão distribuidos 02 (dois) 

pontos pelo certificado apresentado; 

b) Curso para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros. Serão 

distribuidos 04 (oito) pontos pelo certificado apresentado. 

7.1.5 Os títulos (diplomas ou certificados) deverão ser expedidos por instituição de ensino ou 

aperfeiçoamento de recursos humanos reconhecida oficialmente. 

7.1.6 Os títulos deverão ser apresentados através de fotocópia autenticada por cartório 

competente, ou poderão ser autenticados mediante apresentação do original, por servidor da 

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande (MG), no horário de expediente, ou seja de 08:30 às 11:00 
horas e de 13:00 ás 17:00h, de Segunda a Sexta-feira. 

8. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO: 

8.1-A Classificação final dos candidatos será feita em ordem decrescente de notas, considerando-
se os pontos obtidos. 

8.2 Em caso de empate, recorrer-se-á, sucessivamente, aos critérios abaixo, para definir a 

classificação final do processo seletivo: 

8.2.1-Residir no município de Lagoa Grande/MG; 
8.2.2 Maior número de dependentes; 
8.2.3- Maior idade do candidato. 
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8.4-A publicação do Resultado Preliminar será feita no prazo de 24 (vinte e quatro horas), vencido 
o prazo final das inscrições. 

8.5 A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em lista, contendo a 
classificação de todos os candidatos habilitados. 

9. DOS RECURSOS: 

9.1 Caberá recurso, em única e última instância, à Comissão Municipal contra os resultados, nos 
02 dias úteis, após o dia de sua publicação, desde que demonstrado erro material. 

9.2 -Seräo rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos próprios 
ou não fundamentados, ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos preestabelecidos. 

9.3 Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal, no horário de expediente e 
encaminhados à Comissão Municipal, ainda enviados ou no email 
gabinetedoprefeito@lagoagrande.mg.gov.br) com pedido de confirmação de recebimento. 

10. DA CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS 

10.1 Os candidatos aprovados serão contratados de conformidade com a classificação obtida no 
Resultado Final do Processo Seletivo. 

10.2 A Contratação dependerá, ainda, de prévia aprovação do candidato em exames de sanidade 
física e mental, a serem realizados por médicos credenciados pelo município. 

10.3 0 candidato aprovado, quando de sua contratação, além de satisfazer as condições legais 
para provimento de função pública deverá apresentar, no ato da contratação, os seguintes 
documentos ou fotocópias autenticadas, em cartório ou com apresentação dos originais e 
fotocópias que serão conferidas e autenticadas pelo Diretor do Departamento Municipal de 
Recursos Humanos: 

a) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

b) Titulo de Eleitor e comprovação de estar em dia com a Justiça Eleitoral; 

c) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

d) Carteira de ldentidade; 

e) Cartão de cadastro no PIS/PASEP; 
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Cartão do CPF; 

g Laudo médico favorável, fornecido por médico credenciado desta Prefeitura Municipal; 

h) Comprovar idade mínima de 18 anos de idade; 

i)Comprovante de Residência; 

10.4 A falta de manifestação para assinatura do contrato no prazo estabelecido no ato 

convocatório implicará em desistência tácita, sendo reclassificado no final na fila, durante a 
validade do processo seletivo público, podendo ser novamente convocado, desde que não haja 

mais candidatos classificados a sua frente. 

11. DISPOSICÕES GERAIS 

11.1-Os candidatos aprovados teräo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a sua notificação 

para a assinatura do contrato; 

11.2 -Decorrido o presente prazo, sem assinatura do contrato, o candidato será considerado 
desistente; 

11.3-Toda informação referente ao presente Processo Seletivo será fornecida pela Comissão de 
Seleção; 

114 Ao inscrever-se no presente Processo Seletivo o interessado declara conhecer, aceitarre 

obedecer, plenamente, os termos do presente Edital e de possuir os documentos comprobatórios 
das condições nele exigidas; 

11.5-E vedada a transferéncia total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente Edital; 

116-A inscrição só se efetivará após o preenchimento e assinatura da ficha de inscrição, sem a 
qual o candidato não poderá participar do processo seletivo ora instituido; 

11.7 Em razão da Pandemia do NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) todas as publicações, 
convocações, avisos e resultados serão divulgados, excepcionalmente, através de publicação nas 
redes sociais da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/MG bem como no quadro de aviso e na 
parte externa do Município. 

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

candidatos; 
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11.9 O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 03 (três) meses, a contar da data de sua 

homologação, podendo ser prorrogada por igual periodo. 

11.10 O municipio de Lagoa Grande (MG) não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, 
publicações ou apostilas referentes a este Processo Seletivo; 

11.11- Ao inscrever-se no presente Processo Seletivo, o candidato declara ter conhecimento pleno, 
de que sua contratação e possível transferência posterior poderão ocorrer para qualquer unidade 

nos limites territoriais do municipio; 

11.12 A contratação originada deste processo seletivo será de caráter administrativo, não 

gerando vinculo empregatício entre o Município e o Cotratado; 

11.13 A Classificação do candidato, no presente processo seletivo, não assegura direito à 

contratação; 

11.14 O candidato deverá manter junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Lagoa Grande - MG, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço 

e telefone atualizados, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso 

não seja possível a sua convocação, por falta da citada atualização 

11.15-Caberá ao prefeito a homologação do resultado final do processo seletivo; 

11.16- Mais esclarecimentos serão prestados na Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande 
(MG), situada na Rua Manoel Calango, 172, Centro, ou pelo telefone (34) 3816-2900; 

11.17-Os casos omissos serão resovidos pela Comissão de Seleção. 

Lagoa Grande, 26 de março de 2021. 

EDSON SABINO DE LIMA 
Prefeito Municipal 


