
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG 

 

 

Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 

1ª Retificação 

 

O Município de Contagem, por interveniência das Secretarias Municipais de 
Educação e Administração, responsáveis pelo Processo Seletivo Simplificado nº 
01/2021, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, torna pública a 1ª Retificação do Processo Seletivo Simplificado - Edital 
nº 01/2021: 

 

Onde se Lê: 

3.1.11.1 - Nos termos do subitem 3.1.11, o candidato deverá apresentar o laudo 
médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório 
de Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do 
exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que atestará a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID – com a 
provável causa da deficiência. 

Leia-se: 

3.1.11.1 - Nos termos do subitem 3.1.11, o candidato deverá apresentar o laudo 
médico, original ou cópia, expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes 
da data do exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que 
atestará a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID – com a 
provável causa da deficiência. 

 

Onde se Lê: 

3.2.4 - O candidato negro ou pardo deverá anexar no ato da inscrição, 
documento oficial (certidão de nascimento própria ou dos pais) ou declaração 
registrada em cartório atestando quanto à cor negra ou parda. 
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Leia-se: 

 3.2.4 - O candidato negro ou pardo deverá anexar no ato da inscrição, 
documento oficial (certidão de nascimento própria ou dos pais) ou declaração 
atestando quanto à cor negra ou parda. 

 

Onde se Lê: 

4 – DAS INSCRIÇÕES:  

4.1 - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas, para todos os cargos, de 
12 de janeiro de 2021 (a partir das 8h00min – horário de Brasília) a 16 de 
janeiro de 2021 (até as 23h59min – horário de Brasília) e deverão ser feitas 
exclusivamente no Portal da Prefeitura de Contagem – Concursos e Seleções ou 
no link: 
https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/portal/cidadao/cidad
ao.jsp?sec=9897b1 e8e133e3e774e3b5afb0b47536 

Leia-se: 

4 – DAS INSCRIÇÕES:  

4.1 - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas, para todos os cargos, 
de 12 de janeiro de 2021 (a partir das 8h00min – horário de Brasília) a 19 de 
janeiro de 2021 (até as 23h59min – horário de Brasília) e deverão ser feitas 
exclusivamente no Portal da Prefeitura de Contagem – Concursos e Seleções ou 
no link:  

https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/portal/cidadao/cidad
ao.jsp?sec=9897b1e8e133e3e774e3b5afb0b47536 

4.1.1 - Durante todo o período de inscrições o candidato poderá fazer alterações 
de informações e de inserção de documentos. 

4.1.2 - Com o encerramento do prazo de inscrições, não será aceita qualquer 
alteração de informações ou anexação de documentação, devendo ser validada 
a última alteração ou anexação realizada pelo candidato. 

 

https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/portal/cidadao/cidadao.jsp?sec=9897b1e8e133e3e774e3b5afb0b47536
https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/portal/cidadao/cidadao.jsp?sec=9897b1e8e133e3e774e3b5afb0b47536
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Onde se Lê: 

4.5 –  

[...] 

k) Número do Certificado Reservista ou de Dispensa Militar, quando for do sexo 
masculino; 

Leia-se: 

4.5 –  

[...] 

k) Número do Certificado Reservista ou de Dispensa Militar, quando for do sexo 
masculino e com idade igual ou inferior a 45 anos; 

 

Onde se Lê: 

4.6 - É exigido ao candidato anexar cópia de todos os documentos 

comprobatórios listados abaixo, no ato do preenchimento do Requerimento 

Eletrônico de Inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade 

dos dados informados e dos documentos anexados. 

a) Certidão de nascimento ou certidão de casamento ou equivalente;  

b) Documento de identidade Oficial com foto;   

c) Título Eleitoral – em caso de uso do E-Título deverá ser impresso um print 

da tela do smartphone e afins com o QR Code Visível ; 

d) Comprovantes da última votação 1° e 2° turno, eleições 2020, ou certidão 

de quitação eleitoral. (Para obter certidão de quitação eleitoral, acessar: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-

eleitoral);  

e) Comprovante de Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
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f) Certificado de Reservista (Candidatos do sexo masculino);  

g) Comprovante de endereço: Conta de água, luz ou telefone emitidas em 

até 60 dias; 

h) Comprovante de PIS/PASEP, sendo somente aceito o número 

IMPRESSO na Carteira de Trabalho, ou documento expedido pelo 

Ministério do Trabalho; 

i) Diploma, certificado ou atestado de conclusão do curso exigido para o 

cargo pretendido (somente serão aceitas declarações de curso com datas 

de expedição ATUALIZADAS DE NO MÁXIMO 60 DIAS, para os 

candidatos com formação após dezembro/2019);  

j) Comprovante de experiência; 

k) Atestado de bons antecedentes (expedido pelo Instituto de Identificação). 

(Para obter o atestado de bons antecedentes acessar: 

https://wwws.pc.mg.gov.br/atestado/inicial.do;jsessionid=B233C0B2743B

E40244EF3375C281501F?evento=cookie);  

l) Declaração de bens, na forma do Art. 217 da Lei Orgânica do Município 

de Contagem, conforme modelo constante no anexo V;  

m) Para servidor aposentado, cópia da carta de concessão;  

Leia-se: 

4.6 - É exigido ao candidato anexar cópia de todos os documentos 

comprobatórios listados abaixo, no ato do preenchimento do Requerimento 

Eletrônico de Inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade 

dos dados informados e dos documentos anexados. 

I - Documentação de Identificação Pessoal 

a) Certidão de nascimento ou certidão de casamento ou equivalente;  

b) Documento de identidade Oficial com foto;   
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c) Título Eleitoral – em caso de uso do E-Título deverá ser impresso um print 

da tela do smartphone e afins com o QR Code Visível ; 

d) Comprovantes da última votação 1° e 2° turno, eleições 2020, ou certidão 

de quitação eleitoral. (Para obter certidão de quitação eleitoral, acessar: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-

eleitoral);  

e) Comprovante de Cadastro de Pessoa Física – CPF;  

f) Certificado de Reservista (Candidatos do sexo masculino com idade igual 

ou inferior a 45 anos);  

g) Comprovante de endereço: Conta de água, luz ou telefone emitidas em 

até 60 dias; 

h) Comprovante de PIS/PASEP, sendo somente aceito o número 

IMPRESSO na Carteira de Trabalho, documento expedido pelo Ministério 

do Trabalho ou apresentação de contracheque da Prefeitura de 

Contagem, emitido no limite máximo de um (1) ano. 

i) Atestado de bons antecedentes (expedido pelo Instituto de Identificação). 

(Para obter o atestado de bons antecedentes acessar: 

https://wwws.pc.mg.gov.br/atestado/inicial.do;jsessionid=B233C0B2743B

E40244EF3375C281501F?evento=cookie);  

j) Declaração de bens, na forma do Art. 217 da Lei Orgânica do Município 

de Contagem, conforme modelo constante no anexo V;  

k) Para servidor aposentado, cópia da carta de concessão;  

 

II - Documentação de Comprovação Curricular e de Experiência 

a) Diploma, certificado ou atestado de conclusão do curso exigido para o 

cargo pretendido (somente serão aceitas declarações de conclusão de 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG 

curso com datas de expedição ATUALIZADAS DE NO MÁXIMO 60 DIAS, 

para os candidatos com formação após dezembro/2019);  

b) Comprovante de experiência; 

 

Onde se Lê: 

4.6.1 - O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em 
tempo hábil, a documentação completa citada no item 4.6 deste Edital, ficará 
automaticamente desclassificado e perderá sumariamente o direito à 
contratação. 

Leia-se: 

4.6.1 - O candidato terá até o final do período estabelecido para inscrição, 
conforme cronograma contido no Anexo I, para atualizar seu cadastro, podendo 
efetuar alterações em dados cadastrados e anexar, excluir ou substituir 
documentos de comprovação de identificação pessoal ou de comprovação 
curricular e de experiência. 

4.6.1.1 – Após encerrado o processo de inscrição, o candidato que não tiver 
anexado a documentação completa, citada no item 4.6 deste Edital, será 
desclassificado. 

4.6.1.2 – O erro material no ato da inscrição, caracterizado pela divergência da 
informação cadastrada com o documento de identificação pessoal anexado, não 
implicará na não contratação do candidato. 

4.6.1.3 – Existindo erro material referente à documentação de identificação 
pessoal do candidato no ato da inscrição, caberá à Superintendência de Gestão 
de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, confrontar as 
informações e, se tratando apenas de erro material, alterar o cadastro. 

 

Onde se Lê: 

4.7.2.1 A não anexação de qualquer documento comprobatório implicará em 
cancelamento da inscrição.  
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Leia-se: 

4.7.2.1 A não anexação de qualquer documento comprobatório implicará na não 
contratação do candidato classificado e convocado.  

 

Onde se Lê: 

5.3 – O processo seletivo obedecerá às etapas abaixo:  

a) inscrição; 

b) homologação dos títulos e documentos pessoais apresentados; 

c) divulgação no DOC-e do resultado da Avaliação Curricular e Documental; 

d) protocolo e recebimento de recurso; 

e) análise dos recursos recebidos; 

f) publicação no DOC-e do Resultado após Recursos ( Resultado Final); 

g) Homologação do Processo Seletivo Simplificado; 

h) Convocação para realização de Perícia Médica pelos candidatos classificados 
conforme vagas disponibilizadas pela SEDUC; 

i) realização de perícia médica em clínica determinada pela administração 
pública, pelos candidatos selecionados para as vagas disponíveis; 

j) anexação de laudo de aptidão (Atestado de sanidade física e mental) 
indicando aptidão para o cargo; 

 O candidato terá seu acesso liberado ao sistema de cadastro para 
inserção de laudo médico pericial. 

 Somente após aptidão declarada pelo médico perito e anexação do 
Laudo de Perícia Médica no sistema de cadastro pelo candidato será 
convocado. 
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k) convocação por ordem de classificação para escolha de vaga e assinatura de 
contrato. 

Leia-se: 

5.3 – O processo seletivo obedecerá às etapas abaixo:  

a) inscrição; 

b) homologação dos títulos; 

c) divulgação no DOC-e do resultado da Avaliação Curricular; 

d) protocolo e recebimento de recurso; 

e) análise dos recursos recebidos; 

f) publicação no DOC-e do Resultado após Recursos ( Resultado Final); 

g) homologação do Processo Seletivo Simplificado; 

h) convocação para realização de Perícia Médica pelos candidatos classificados 
conforme vagas disponibilizadas pela SEDUC; 

i) realização de perícia médica em clínica determinada pela administração 
pública, pelos candidatos selecionados para as vagas disponíveis; 

j) anexação de laudo de aptidão (Atestado de sanidade física e mental) 
indicando aptidão para o cargo; 

 O candidato terá seu acesso liberado ao sistema de cadastro para 
inserção de laudo médico pericial; 

 Somente após aptidão declarada pelo médico perito e anexação do 
Laudo de Perícia Médica no sistema de cadastro pelo candidato, este será 
convocado; 

k) certificação da regularidade dos documentos pessoais apresentados; 

l) convocação por ordem de classificação para escolha de vaga e assinatura de 
contrato. 
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Onde se Lê: 

5.4 - Para realização das etapas (h) e (k), o candidato será comunicado através 
de e-mail cadastrado no ato da inscrição. 

Leia-se: 

5.4 - Para realização das etapas (h) e (l), o candidato será comunicado através 
de e-mail cadastrado no ato da inscrição. 

 

Onde se Lê: 

6 - DA CLASSIFICAÇÃO:  

6.1 - A classificação final dos candidatos dar-se-á para aqueles candidatos que 
não foram eliminados na etapa de análise documental, do resultado da etapa 
única.  

Leia-se: 

6 - DA CLASSIFICAÇÃO:  

6.1 - A classificação final dos candidatos dar-se-á para aqueles candidatos que 
não foram eliminados na etapa de Avaliação Curricular, do resultado da etapa 
única.  
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Onde se Lê: 

ANEXO I 

CRONOGRAMA BÁSICO 

(AS PUBLICAÇÕES SERÃO APÓS AS 17 HORAS) 

ETAPAS / FASES DATAS / PERÍODOS 

Publicação do Edital 11/01/2021 

Período de Inscrições  12/01/2021 a 16/01/2021 

Homologação dos títulos e documentos 
pessoais apresentados 

18 a 22/01/2021 

Divulgação no DOC-e do resultado da 
Avaliação Curricular e Documental 

25/01/2021 

Recebimento de Recursos  26/01/2021 e 27/01/2021 

Publicação no DOC-e do Resultado após 
Recursos ( Resultado Final) 

29/01/2021 

Homologação do Processo Seletivo 
Simplificado 

01/02/2021 

Convocação para realização de Perícia 
Médica disponibilizadas pela SEDUC 

01/02/2021 

Realização de perícia médica pelos 
candidatos classificados conforme vagas 

02 e 03/02/2021 

Anexação do Laudo de aptidão do 
candidato 

04/02/2021 

Convocação por ordem de classificação 
para escolha de vaga e assinatura de 
contrato 

Conforme Portaria SEDUC  
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Leia-se: 

ANEXO I 

CRONOGRAMA BÁSICO 

(AS PUBLICAÇÕES SERÃO APÓS AS 17 HORAS) 

ETAPAS / FASES DATAS / PERÍODOS 

Publicação do Edital 11/01/2021 

Período de Inscrições  12/01/2021 a 19/01/2021 

Homologação dos títulos apresentados 20 a 25/01/2021 

Divulgação no DOC-e do resultado da 
Avaliação Curricular  

26/01/2021 

Recebimento e análise dos Recursos  27/01/2021 e 28/01/2021 

Publicação no DOC-e do Resultado após 
Recursos ( Resultado Final) 

01/02/2021 

Homologação do Processo Seletivo 
Simplificado 

02/02/2021 

Convocação para realização de Perícia 
Médica dos candidatos classificados para 
as vagas disponibilizadas pela SEDUC 

03/02/2021 

Realização de perícia médica pelos 
candidatos classificados conforme vagas 
disponibilizadas pela SEDUC 

04 e 05/02/2021 

Anexação do Laudo de aptidão do 
candidato 

08/02/2021 

Certificação da regularidade dos 
documentos pessoais apresentados 

09 a 12/02/2021 

Convocação por ordem de classificação 
para escolha de vaga e assinatura de 
contrato 

Conforme Portaria SEDUC  
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Onde se Lê: 

ANEXO II 

TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR 

SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Experiência 
Profissional 

Tempo 
Valor Unitário 
(Pontos) 

Tempo de experiência 
na área de atuação do 
cargo pretendido. 

De 180 a 1.080 dias  1,0 

De 1.081 a 1.800 dias  2,0 

A partir de 1.801 dias  3,0 

 

SOMENTE PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Títulos 
Quantidade de Títulos 
(Máximo) 

Valor Unitário  

(Pontos) 

Curso de pós 
graduação lato sensu 
na área da educação, 
com mínimo de 360 
horas e aprovada pelo 
MEC;  

1 2,0 

Mestrado, na área da 
educação 

1 5,0 

Doutorado, na área da 
educação 

1 7,0 
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Leia-se: 

ANEXO II 

TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR 

SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Títulos 

Quantidade de Títulos 

(Máximo) 

Valor Unitário 
(Pontos) 

Curso de Ensino 
Médio 

1 1,0 

Experiência 
Profissional 

Tempo 
Valor Unitário 
(Pontos) 

Tempo de experiência 
na área de atuação do 
cargo pretendido. 

De 180 a 1.080 dias  1,0 

De 1.081 a 1.800 dias  2,0 

A partir de 1.801 dias  3,0 

 

SOMENTE PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Títulos 
Quantidade de Títulos 
(Máximo) 

Valor Unitário  

(Pontos) 

Curso de graduação 
na área pretendida 

1 1,0 

Curso de pós 
graduação lato sensu 
na área da educação, 
com mínimo de 360 

1 2,0 
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horas e aprovada pelo 
MEC;  

Mestrado, na área da 
educação, aprovado 
pelo MEC; 

1 5,0 

Doutorado, na área da 
educação, aprovado 
pelo MEC. 

1 7,0 

 

 

Contagem, 13 de janeiro de 2021. 

 

Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 


