
1 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 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NII 02/2022 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

O Prefeito Municipal de Lagoa Grande/MG, no uso de suas atribuições legis, torna 
publica a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação 
temporária das funções abaixo relacionadas, em conformidade com o disposto nas Leis 
Municipais n. 753/13, 611/10, aliterada pela Lei n. 719/13 e regulada pelo Decreto n. 
04/15, na forma determinada neste edital: 

Considerando a recusa de alguns candidatos aprovados no Concurso Publico n2 
01/2018, 

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 âmbito 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 dos cargos do quadro geral, pela Lei 
Municipal n2 753, de 18 de dezembro de 2013, que institui o Plano de Carreira dos 
Profissionais da Educação Básica, que regulamenta o §5!! do artigo 198 da Constituição 
Federal e demais normas aplicáveis à espécie e demais normas pertinentes à 
contratação. 

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. 
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2. OBJETO. 

2.1- O objeto do presente edital é a seleção de profissionais para prestarem serviços à 
Municipalidade e preenchimento das funções abaixo relacionadas, conforme o número 
de vagas aqui especificadas e demais regras constantes no presente Edital. 

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

FUNÇÕES ESCOLARIDADE/PRÉ- VENCIMENTO N. TOTAL DE CARGA 

REQUISITOS MENSALR$ VAGAS HORÁRIA 
SEMANAL 

Orientador de Escolaridade R$1.370,64 04+ 30h 

Projetos - OP mínima: Graduação Cadastro 
em Letras, Reserva 
Matemática, 
Pedagogia, Ciências 
Biológicas/Biologia, 
Historia, Geografia, 
Serviço Social, 
Psicologia, Nutrição, 
Enfermagem, 
Educação Física, 
Fisioterapia, 
Administração. 

Serviços Escolaridade R$918,80 04+ 40h 

Gerais da mínima: Cadastro 

Educação 41 serie do 12 grau Reserva 

ASGEB 

Motorista da Escolaridade R$1.220,58 01+ 44h 

Educação mínima: cadastro 

Básica - MEB 
Alfabetizado e com Reserva 
CNH Categoria "C" 
ou categoria "O" 

Recepcionista Escolaridade R$921,32 Cadastro 40h 

mínima: Reserva 
Ensino Médio 
Completo 

Psicólogo do Escolaridade R$2.194,92 01 + 40h 

NASF mínima: Cadastro 
Curso Superior em Reserva 
Psicologia + Registro 
na Classe 
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3- DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

1 - Ser Brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, ao que foi deferida 
igualdade nas condições previstas no art. 12, §1° da Constituição Federal; 

2 - Estar em dia com suas obrigações eleitorais (Certidão de quitação Eleitoral - site 
www.tse.jus.com.br (serviços ao eleitor/certidão quitação eleitoral); 

3 - estar e, dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

4 - estar em gozo dos direitos políticos; 

S - Não ter sido demitido ou o contrato anterior ter sido rescindido por justa causa por 
órgão publico municipal de Lagoa Grande/MG; 

6 - Não ser servidor da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/MG, salvo quando 
pleitear função acumulável na forma do art. 37, incisos XVI, da CF/88; 

7 - O candidato devera ter disponibilidade para atuar nos turnos matutino e 
vespertino: para atender as necessidades da Administração. 

4 - DAS INSCRIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS: 

1 - Local de inscrições: Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/MG 
(Recepção) 

2 - Período de 01/02/2022 até 04/02/2022 

3 - Horário de 08:00 ás 11:00 e de 13:00 ás 17:00hrs 

4 - Documentação exigida: 

o candidato deverá apresentar no ato da solicitação da inscrição, pessoalmente, ou 
através de procuração específica, os seguintes documentos, originais e xerocados: 

a) Cédula de identidade ou documento equivalente de valor legal; 
b) CPF 
c) Comprovante de quitação eleitoral (Certidão de Quitação Eleitoral) 
d) Certidão de casamento (se casado); 
e) Certidão de nascimento dos filhos (se tiver); 
f) Diploma ou Certificado de Escolaridade, conforme exigência do cargo; 
g) Registro do Conselho/Órgão de Classe, conforme exigência do cargo; 
h) Carteira Nacional de Habilitação categoria "C", (para o cargo de motorista); 
i) Fotocópia dos comprovantes de títulos para pontuação conforme O item 7 do 

presente Edital; 
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5 - Após apresentação da documentação exigida, o candidato deverá assinar 
documento (ficha de inscrição), no local da Inscrição, no qual declara atender as 
condições exigidas para inscrição e submetem-se as normas do Edital. 

6 - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da 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 recebidas inscrições oi títulos por via postal, fax, condicional e/ou 

extemporãnea; 
c) Não serão aceitas inscrições em documentação incompleta. 

5 - DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E DE ClASSIFICACÃO 
1. Serão selecionados os candidatos que preencherem as exigências da função. 

1.1-0 processo Seletivo consistirá em prova de títulos e analise curricular, de 
caráter eliminatório/classificatório. 

2. A prova de títulos e análise curricular, de caráter eliminatório/classificatório, 
obedecerá aos critérios de pontuação estabelecidos a seguir: 

2.1. Tempo de serviço: 

Experiência profissional, devidamente comprovada e relacionada a área especifica de 
função pleiteada até 04 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

a) Experiência de até 01 (um) ano ............................................. 01 pontos 
b) Experiência de 01 (um) a 02 (dois) anos ................................. 02 pontos 
c) Experiência de 02 (dois) a 03 (três) anos ................................ 03 pontos 
d) Experiência acima de 03 (três) anos ............. ................ ........... 04 pontos 

2.1.1. A comprovação de tempo de serviço deverá ser feita através de declaração do 
órgão em que o candidato tenha prestado serviço, com carimbo e assinatura do 
responsável pelo departamento pessoal. 

2.2. Aprovação em concursos públicos: 

Será atribuído 01 (um) ponto por cada aprovação em concurso publico, ate no máximo 
de 02 (dois) pontos, desde que comprovado através de declaração do órgão público 
realizador ou da empresa organizadora, ou através de divulgação em imprensa oficial. 

2.3. Cursos: 
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Para o cargo de Orientador de Projetos: 
Participação em cursos, seminários ou treinamentos, na área especifica da 
função pleiteada, com, no mínimo 20 (vinte) horas de duração. Serão 
distribuídos 02 (dois) pontos por certificado ou diploma apresentado até no 
máximo de ......................................... 04 pontos; 

b) Pós-graduação (mínimo de 360 horas) na área da Educação ............... 03 pontos; 
c) Mestrado .............................................................. .S pontos; 
d) Doutorado ............................................................. 15 pontos. 

11. Para os cargos de Serviços Gerais da Educação e Recepcionista: 
a) Participação em cursos, seminários ou treinamentos, na área especifica da 

função pleiteada, com, no mínimo 08 (oito) horas de duração. Serão 
distribuídos 02 (dois) pontos por certificado ou diploma apresentado até no 
máximo de ......................................... 04 pontos; 

b) Curso de Nível Superior. Serão distribuídos 04 (quatro) pontos pelo certificado 
apresentado. 

Ili. Para o cargo de Motorista da Educação: 
a) Participação em cursos, seminários ou treinamentos, na área especifica da 

função pleiteada, com, no mínimo 08 (oito) horas de duração. Serão 
distribuídos 02 (dois) pontos por certificado ou diploma apresentado até no 
máximo de .............................. ........... 04 pontos; 

b) Curso para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros. 
Serão distribuídos 02 (dois) pontos pelo certificado apresentado. 

IV. Para o cargo de Psicólogo do NASF: 
c) Participação em cursos, seminários ou treinamentos, na área especifica da 

função pleiteada, com, no mínimo 08 (oito) horas de duração. Serão 
distribuídos 02 (dois) pontos por certificado ou diploma apresentado até no 
máximo de ......................................... 04 pontos; 

d) Pós-Graduação (mínimo de 360 horas) na área da Psicologia. Serão distribuídos 
02 (dois) pontos pelo certificado apresentado. 

2.3.1. Os títulos referentes a cursos deverão se referirá área correspondente a função 
a que o candidato tenha interesse. 

3 - Os títulos (diplomas e certificados) deverão ser expedidos por instituição de ensino 
do aperfeiçoamento de recursos humanos reconhecidos oficialmente. 

3.1. os títulos deverão ser apresentados através da fotocópia. 
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4 - Os títulos deverão ser protocolados na Recepção da Sede da Prefeitura Municipal 
de Lagoa Grande, no horário de expediente (08:00 ás 11:00 e de 13:00 ás 17:00 
horas), no ato da inscrição, não sendo aceitos os que forem entregues fora do prazo 
estabelecido. 

6 - A avaliação curricular, bem como dos títulos apresentados, será feita pela 
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo n. 02/2022. 

6- DO PROCESSO DE ClASSIFICACÃO E DESEMPATE 

1 - Os candidatos aprovados serão classificados pela soma dos pontos obtidos na 
avaliação de títulos e análise curricular. 

2 - Verificando-se a ocorrência de empate em relação as notas recebidas por dois ou 
mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o 
candidato que: 

a) Apresentar idade mais avançada; 
b) Tiver maior nível de formação escolar comprovada; 
c) Apresentar maior carga horaria em cursos realizados nos últimos 05 (cinco) 

anos, dentro da área a que concorre a vaga; 
d) Que tiver o maior numero de dependentes menores de 14 anos; 
e) Que for casado e tiver prole; 

2.1. A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise de recursos, 
quando existentes, e antes da publicação da lista final dos aprovados. 

7 - DOS RECURSOS 

1 - Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recursos endereçado á 
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Municipal n.01/2022, em única e ultima 
instância, no prazo comum de 01 (um) dia útil. 

2 _ Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos 
próprios ou não fundamentados, ou ainda aqueles a que se der entrada fora do prazo 

preestabelecido. 

3 _ os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal, no horário de 
expediente e encaminhados à Comissão Coordenadora do Processo Seletivo. 

8 - DA CONVOCAÇÃO 

1 _ A convocação dar-se-á por ato público no Quadro de Avisos e Publicações dos atos 
oficiais da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/MG. 
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2 - O candidato será convocado também por meio de correspondência via e-mail 
oficial ou correios, ou pessoalmente, desde que mantenha seus endereços atualizados. 

3 - A falta de manifestação para assinatura do contrato no prazo estabelecido no ato 
convocatório implicará em desistência tácita, sendo reclassificado no final da fila 
durante a validade do processo seletivo simplificado, podendo ser novamente 
convocado, desde que não haja mais candidatos à sua frente. 

4 - O convocado deverá comparecer em dia, horário e local fixado no ato da 
convocação, portanto a documentação exigida, sob pena de deserção e preclusão do 
direito. 

5 - O convocado será encaminhado para Exame Médico Admissional. 

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 - A contratação originada deste processo seletivo simplificado será de caráter 
administrativo, não gerando vinculo empregatício. 

2 - Aplicar-se-á ao contrato, no que couberem, as disposições da Lei Municipal 
n. 73/1993 que estabelece o regime disciplinar dos servidores públicos municipais. 

3 - A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Municipal n. 02/2016 terá a 
obrigação de acompanhar todas as fases deste processo seletivo simplificado. 

4 - O prazo de validade do presente processo seletivo é de 01 (um) ano, contado na 
data do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. 

s - A classificação na seleção simplificada não assegura direito á contratação, mas esta 
quando ocorrer obedecerá rigorosamente á ordem de classificação dos candidatos 
número de vagas fornecido e seu prazo de validade. 

6 - A inscrição do candidato importará o conhecimento das presentes instruções e na 
aceitação tácita das condições do processo 0seletivo simplificado, tais como se acham 
estabelecidas no Edital. 

7 _ o candidato deverá manter junto ao setor de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Lagoa Grande, durante o prazo de validade do processo seletivo simplificado, seu 
endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer 
reclamação caso não seja possível sai convocação por falta da citada convocação. 

s _ Toda informação referente a realização do processo seletivo simplificado será 
fornecida pela Prefeitura Municipal, através da Comissão Coordenadora do Processo 
seletivo Municipal n.02/2022, desde que solicitado por escrito. 
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9 - O candidato selecionado, quando convocado para contratação, deverá apresentar 
obrigatoriamente, os seguintes documentos com cópia: 

a) Certidão de nascimento ou casamento; 

b) Certidão de nascimento dos filhos (se tiver); 
c) CPF 

d) Cédula de identidade; 
e) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP (se tiver); 
f) Laudo médico favorável, fornecido pelo serviço de medicina municipal; 
g) 02 (duas) fotos 3x4; 
h) Titulo de eleitor com comprovante de votação da última eleição; 
i) Certificado da reservista, se do sexo masculino; 
il Comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo, bem como 

registro no órgão competente; 
k) Declaração de bens; 
1) Comprovante de endereço; 
m) Ficha de antecedentes criminal (FAC), junto á Policia Civil; 
n) Certidão de antecedentes criminal (CAC), junto a Policia Civil; 
o) Declaração de acúmulos de cargos (se for o caso); 

10 - Fixa-se o prazo improrrogável de 12 horas para impugnação do presente Edital, 
cujas razões deverão ser entregues dentro deste prazo, por escrito, a Comissão 
Coordenadora do Processo Seletivo Municipal n. 02/2022, no horário de expediente, 
que deverá deliberar no prazo máximo de 12 horas. 

11- Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora. 

12 - Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado do processo seletivo 

simplificado. 

13 - Todas as informações referentes ao processo seletivo simplificado serão afixadas 
no Quadro de Avisos e Publicações dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Lagoa 

Grande/MG. 

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, aos 31 de janeiro de 2022. 

~-o 
EDSON SABINO DE LIMA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO 1- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NI 02/2022 - FICHA DE INSCRIÇÃO N.1 
Nome completo:-----------------------~~~-
Endereço Residencial:, ______________________ _ 
Telefone: _________________ DN: ________ _ 

Documentos apresentados: 

( ) Original e fotocópia da cédula de identidade ou de ( ) Comprovante de quitação eleitoral (Certidão de 
documento equivalente, de valor legal Quitação Eleitoral). 

( ) Fotocópia do CPF ( ) Certificado de Reservista, se do sexo masculino 

( ) Certidão de casamento (se casado); ( ) Certidão de nascimento dos filhos (se tiver); 

( ) Comprovação de ser Brasileiro nato ou ( ) Fotocópia do comprovante de Endereço. 
naturalizado, de ambos os sexos 

( ) Diploma ou Certificado de Escolaridade, conforme ( ) Carteira Nacional de Habilitação categoria "C"(para o 
exigência do cargo. cargo de motorista). 

( ) Registro do Conselho/Órgão de Classe, conforme ( _) Fotocópia dos comprovantes de títulos para pontuaç; 
exigência do cargo; conforme o item 5 do presente Edital; 

O candidato que firma a presente inscrição declara que conhece, integralmente, os preceitos estabelecidos pelo Edital n.!! 
02/2022, referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de excepcional interesse público para 
o cargo de ____________ . Declara que aceita as condições vigentes, bem como as que vierem a ser 
estabelecidas pelo Município de Lagoa Grande (MG), para contratação e prestação dos serviços, ainda que aceita todos os 
Termos dos atos normativos do referido Edital, vigentes ou que vierem a ser editados, e se compromete a observá-los 
fielmente, sob pena de cancelamento do respectivo contrato, independentemente de aviso, interpelação ou notificação 
prévia da parte do Município. QUANTIDADE DE FOLHAS APRESENTADAS: __ _ 

LagoaGrande(MG), __ de ____ de __ 

Assinatura do Candidato/Procurador 

Assinatura do Responsável pela inscrição 
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FUNÇÃO 

Orientador de Projetos - OP 

Serviços Gerais da Educação 
ASGEB 

Motorista da Educação 
Básica- MEB 

Psicólogo do NASF 

ANEXO li 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: 

ATRIBUIÇÕES 

1. Elaborar e executar projetos nas seguintes, áreas: cultura, 
saúde física, alimentar e social, meio ambiente, relações 
sociais, valores humanos, atividades físicas, estudos sociais, 
artes, música. teatro, artesanato, tecnologia informática, 
comunicação, educação patrimonial, direitos humanos, e 
demais temas transversais de acordo com a necessidade do 
sistema; 

2. Apresentar à chefia imediata o projeto qual foi solicitado 
com o cronograma de execução e as ações a serem 
desenvolvidas; 

3. Após execução, apresentar apuração de frequência e carga 
horária e avaliação do projeto à chefia imediata; 

4. O projeto deverá ser desenvolvido de acordo com o nível de 
ensino e a faixa etária, do público a ser atendido; 

5. Ministrar palestras de acordo com o tema apresentado; 
6. Dominar o uso dos recursos tecnológicos necessários para o 

desenvolvimento das atividades propostas; 
7. Executar outras atividades correlatas que lhe forem 

atribuídas pelo superior imediato. 
1. Limpar todas as dependências do local em que está lotado, 

espanando, varrendo, lavando ou encerrando os móveis, 
utensílios e instalações, para mantê-los em condições de 
higiene e conservação; 

2. Preparar, cozinhar e servi as refeições e lanches; 
3. Recolher e entregar aos destinatários as correspondências, 

documentos e pequenos volumes expedidos, par atender às 
necessidades dos diversos setores da Prefeitura; 

4. Zelar pela manutenção e conservação dos utensílios sob sua 
responsabilidade; 

5. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; 

6. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
1. Dirigir veículos de passageiros e de cargas leves até 1.500 kg 

(um mil e quinhentos quilos} CNH categoria "C"; 
2. Manter o veículo em condições de conservação e 

funcionamento, providenciando conserto, abastecimento, 
lubrificação, limpeza e troca de peças. 

3. Atender às normas de seguranças e higiene de trabalho; 
4. Dirigir veículos de passageiros e de cargas pesadas acima de 

1.500 kg (um mil e quinhentos quilos, CNH categoria "D"; 
5. Executar outras atividades correlatas que lhe forem 

atribu{das. 
1. Participar de reuniões com profissionais das ESF, para 

levantamento das reais necessidades da população adscrita; 
2. Planejar ações e desenvolver educação permanente; 
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Recepcionista 

3. Acolher os usuários e humanizar a atenção; 
4. Trabalhar de forma integrada com as ESF; 
5. Realizar visitas domiciliares necessárias; 
6. Desenvolver ações intersetoriais; 
7. Participar dos Conselhos Locais_ de Saúde; 
8. Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local 

de Saúde do impacto das ações implementadas através de 
indicadores pré-estabelecidos; 

9. Desenvolver grupos de portadores de transtorno mental, 
envolvendo pacientes e familiares, com objetivo de 
reinserção social, utilizando-se dos recursos da comunidade; 

10. Auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF no 
que diz respeito à reinserção social do portador de 
transtorno mental; 

11. Realizar ações coletivas abordando o uso de tabaco, álcool e 
drogas, traçando estratégias de prevenção utilizando os 
recursos da comunidade; 

12. Realizar ações de difusão da prática de atenção não 
monicomial, diminuindo o preconceito e a estigmatização 
com relação ao transtorno mental; 

13. Acolher de forma especial o egresso de Internação 
psiquiátrica e orientar sua família, visando a reinserção 
social e a compreensão da doença; 

14. Mobilizar os recursos da comunidade para constituir espaços 
de aceitação e reinserção social do portador de transtorno 
mental; - manter contato próximo com a rede de serviços de 
saúde mental oferecidos pelo municlpio, de modo a poder 
acompanhar os usuários de sua área de abrangência, que 
assim o necessitarem; 

15. Realizar consultas para diagnóstico e avaliação de casos 
encaminhados pela ESF para definir projeto terapêutico a ser 
executado por toda a equipe; 

16. Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando 
referência e contra referência, seguindo fluxo pré 
estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes 
encaminhados; 

17. Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF 
dependendo das necessidades. 

1. Prestar informações e anotar recados do público em geral; 
2. Atender servidores e público em geral; 
3. Atender a visitantes, fornecedores e pessoas da comunidade, 

questionando suas pretensões, poro informa-los conforme 
seus pedidos ou encaminhá-los aos órgãos da Prefeitura; 

4. Registrar as visitas e os telefonemas atendidos, anotando 
dados pessoais e comerciais dos fornecedores e visitantes, 
possibilitando o controle dos atendimentos diários; 

5. Vigiar o painel e zelar pelos equipamentos comunicando 
defeitos possíveis; 

6. Organizar agenda de anotações com telefones e nomes das 
pessoas que ligaram, em ordem cronológica, separando-as 
por destinatário; 
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7. Executar trabalhos de ligação, transmissão e recebimento de 
mensagens por telefone, telex e fac-smile; 

8. Manter atualizada a relação de números de telefone de 
interesse da Prefeitura; 

9. Manusear Catálogo telefônico; 
10. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 

trabalho; 
11. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 


