
ANEXO I 

EMPREGO PÚBLICO** ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS Nº DE VAGAS

Bombeiro Hidráulico e Elétrico CR 597,09 44 h/s

Servente Braçal/Masculino Não há exigência 1 471,51 44 h/s

Não há exigência 2 36 h/s

Barbacena 1 1.957,56 44 h/s Barbacena

Belo Horizonte

Ensino Fundamental Completo Não há exigência 2 656,49 44 h/s

Belo Horizonte

Não há exigência 10 586,17 36 h/s

Garçom Ensino  Fundamental Completo 5 612,26 44 h/s

Ensino Fundamental Completo 2 716,43 44 h/s

Médico do Trabalho CR 2.866,07 20 h/s

Mensageiro/ Masculino Ensino Fundamental Completo Não há exigência CR 471,51 44 h/s

Pintor CR 597,09 44 h/s

Pintor de Estrutura Metálica CR 597,09 44 h/s

Servente Braçal/Masculino Não há exigência 30 471,51 44 h/s

Torneiro Mecânico Ensino Médio Completo CR 835,87 44h/s

Borda da Mata Não há exigência 2 36 h/s Pouso Alegre

Porteiro/Vigia (Feminino) Ensino Fundamental Completo Não há exigência CR 610,33 44 h/s
Pouso Alegre

Porteiro/Vigia (Masculino) Ensino Fundamental Completo Não há exigência CR 610,33 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Feminino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Masculino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Contagem Servente Braçal/Masculino Não há exigência CR 471,51 44 h/s Belo Horizonte

Não há exigência CR 36 h/s

Auxiliar de Serviços/Feminino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Masculino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

CR 597,09 44 h/s

Delta Não há exigência CR 36 h/s

Diamantina Vigia Motorizado II*** 4 749,43 44 h/s Diamantina

LOCAL DE VAGAS 
(Cidade/ Emprego)

EXPERIÊNCIA 
MÍNIMA

SALÁRIO-BASE/ FAIXA 
SALARIAL     RS *

JORNADA DE 
TRABALHO 

CIDADE DE 
PROVA

Araxá

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

03 (três) meses na 
função

Araxá
4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

Arceburgo Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Arceburgo

Técnico em Segurança do 
Trabalho

Ensino Médio Completo /Ensino 
Técnico em Segurança do Trabalho e 
registro no conselho da categoria

06(seis)meses na 
função

Almoxarife

Auxiliar de Serviços de 
Monitoramento

Ensino Médio Completo, ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação; ter disponibilidade para 
trabalhar em horários Diurno/Noturno e 
finais de semana.Poderá ser submetido 
ao teste de Digitação.

06 (seis) meses na 
função

Mecânico de Manutenção de 
Equipamentos de Refrigeração e 
Climatização

06 (seis) meses na 
função

Superior Completo em Medicina, 
especialização em medicina  do 
trabalho

06 (seis) meses na 
função

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

06 (seis) meses na 
função

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

06 (seis) meses na 
função

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

06(seis)meses na 
função

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Camanducaia

Carbonita

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Carbonita
Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

Conselheiro 
Lafaeite

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Conselheiro 
Lafaeite

Conselheiro 
Pena

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação. Governador 

ValadaresEnsino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Coronel 
Fabriciano

Ajudante de Mecânico/Eletricista 
de veículos

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

06 (seis) meses na 
função            

(Prova Prática)
Ipatinga

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Uberaba

Ensino Fundamental Completo e 
Carteira de Habilitação tipo A e tipo D. 
Deverá constar na carteira Nacional de 
Habilitação que o candidato "exerce 
atividade remunerada."

06 (seis) meses na 
função



EMPREGO PÚBLICO** ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS Nº DE VAGASLOCAL DE VAGAS 
(Cidade/ Emprego)

EXPERIÊNCIA 
MÍNIMA

SALÁRIO-BASE/ FAIXA 
SALARIAL     RS *

JORNADA DE 
TRABALHO 

CIDADE DE 
PROVA

Não há exigência 7 36 h/s

Motorista - Carteira B/Feminino CR 696,68 44 h/s

 Motorista - Carteira B/Masculino CR 696,68 44 h/s

Divisa Alegre Não há exigência CR 36 h/s Divisa Alegre

Extrema Não há exigência CR 36 h/s  Pouso Alegre 

Fronteira Não há exigência 1 36 h/s

Auxiliar de Serviços/Feminino Não há exigência 1 716,43 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Masculino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Não há exigência CR 36 h/s

Ensino Fundamental Completo CR 704,28 44 h/s

Ensino Fundamental Completo 1 704,28 44 h/s

Motorista - Carteira B/Feminino CR 696,68 44 h/s

 Motorista - Carteira B/Masculino 1 696,68 44 h/s

Divinopolis

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Divinopolis

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Frutal

Frutal

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Frutal

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Encarregado de Limpeza e 
Conservação (Feminino)

06 (seis) meses na 
função

Encarregado de Limpeza e 
Conservação (Masculino)

06 (seis) meses na 
função

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B



EMPREGO PÚBLICO** ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS Nº DE VAGASLOCAL DE VAGAS 
(Cidade/ Emprego)

EXPERIÊNCIA 
MÍNIMA

SALÁRIO-BASE/ FAIXA 
SALARIAL     RS *

JORNADA DE 
TRABALHO 

CIDADE DE 
PROVA

Porteiro/Vigia (Feminino) Ensino Fundamental Completo Não há exigência CR 610,33 44 h/s
Porteiro/Vigia (Masculino) Ensino Fundamental Completo Não há exigência 3 610,33 44 h/s

2 597,09 44 h/s

CR 716,43 44 h/s

Motorista - Carteira B/Feminino CR 696,68 44 h/s

 Motorista - Carteira B/Masculino CR 696,68 44 h/s

Não há exigência CR 36 h/s

Médico Auditor CR 2.539,37 20 h/s

Auxiliar de Serviços/Feminino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Masculino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Não há exigência 6 586,17 36 h/s

Não há exigência 1 36 h/s

Não há exigência CR 36 h/s Belo Horizonte

Não há exigência CR 36 h/s

Vigia Motorizado II CR 749,43 44 h/s

Frutal Frutal

Governador 
Valadares

Ajudante de Mecânico/Eletricista 
de Veículos

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

06 (seis) meses na 
função            

(Prova Prática)

Governador 
Valadares

Mecânico de Veiculos 4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

06 (seis) meses na 
função            

(Prova Prática)

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B

Ipatinga

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Ipatinga
Ensino Superior Completo em  
Medicina, com registro no concselho da 
categoria.Desejavel ter: curso de 
Auditoria médica; cursos correlatos com 
 o de Auditoria Médica; Pós-Graduação, 
Administração Hospitalar, 
Gerenciamento em Saúde e Perícia 
Médica. Experiencia em Auditoria 
Hospitalar,Analíse de Contas Médico-
Hospitalares,reembolso de 
procedimentos prorrogação de 
internação visitação hospitalar e demais 
funções pertinentes ao cargo.

06 (seis) meses na 
função

Itabira

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Itabira

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Auxiliar de Serviços de 
Monitoramento

Ensino Médio Completo, ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação; ter disponibilidade para 
trabalhar em horários Diurno/Noturno e 
finais de semana.Poderá ser submetido 
ao teste de Digitação.

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Itabirito Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Itajubá Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Itajubá

Itamarandiba

Ensino Fundamental Completo e 
Carteira de Habilitação tipo A e tipo D. 
Deverá constar na carteira Nacional de 
Habilitação que o candidato "exerce 
atividade remunerada."

06 (seis) meses na 
função Carbonita



EMPREGO PÚBLICO** ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS Nº DE VAGASLOCAL DE VAGAS 
(Cidade/ Emprego)

EXPERIÊNCIA 
MÍNIMA

SALÁRIO-BASE/ FAIXA 
SALARIAL     RS *

JORNADA DE 
TRABALHO 

CIDADE DE 
PROVA

Não há exigência CR 36 h/s

Não há exigência 1 36 h/s

Auxiliar de Serviços/Feminino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Masculino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Não há exigência CR 36 h/s

Auxiliar de Serviços/Feminino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Masculino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Motorista - Carteira B/Feminino CR 696,68 44 h/s

 Motorista - Carteira B/Masculino CR 696,68 44 h/s

 Motorista - Carteira D/Feminino CR 715,49 44 h/s

 Motorista - Carteira D/Masculino CR 715,49 44 h/s

Lagoa da Prata Não há exigência CR 36 h/s

Itaúna Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Divinopolis

Ituiutaba Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Ituiutaba

Iturama

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Iturama

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Janaúba

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Janaúba

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação Tipo D - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada” ; ter disponibilidade para 
viagens, ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno / 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira D

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação Tipo D - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada” ; ter disponibilidade para 
viagens, ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno / 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira D

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Divinopolis



EMPREGO PÚBLICO** ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS Nº DE VAGASLOCAL DE VAGAS 
(Cidade/ Emprego)

EXPERIÊNCIA 
MÍNIMA

SALÁRIO-BASE/ FAIXA 
SALARIAL     RS *

JORNADA DE 
TRABALHO 

CIDADE DE 
PROVA

Lavras

Auxiliar de Serviços/Feminino Não há exigência 3 716,43 44 h/s

Lavras

Auxiliar de Serviços/Masculino Não há exigência 3 716,43 44 h/s

Bombeiro Hidráulico e Elétrico 1 597,09 44 h/s

Técnico em Informática CR 977,46 44 h/s

Médico Auditor CR 2.539,37 20 h/s

1 955,26 44h/s

Lima Duarte Porteiro/Vigia (Masculino) Ensino Fundamental Completo Não há exigência CR 610,33 44 h/s Lima Duarte

Telefonista Ensino Médio Completo Não há exigência CR 689,63 36 h/s

Não há exigência CR 36 h/s

Não há exigência CR 36 h/s

Auxiliar de Serviços/Feminino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Masculino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Não há exigência CR 36 h/s

Ouro Preto Não há exigência CR 36 h/s Ouro Preto

Pará de Minas Não há exigência CR 36 h/s Belo Horizonte

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

03 (três) meses na 
função

Ensino Médio Completo/Ensino Técnico 
em  Informática ou Processamento de 
Dados

06 (seis) meses na 
função

Ensino Superior Completo em  
Medicina, com registro no concselho da 
categoria.Desejavel ter: curso de 
Auditoria médica; cursos correlatos com 
 o de Auditoria Médica; Pós-Graduação, 
Administração Hospitalar, 
Gerenciamento em Saúde e Perícia 
Médica. Experiencia em Auditoria 
Hospitalar,Analíse de Contas Médico-
Hospitalares,reembolso de 
procedimentos prorrogação de 
internação visitação hospitalar e demais 
funções pertinentes ao cargo.

06 (seis) meses na 
função

Leopoldina Técnico em 
Telefonia/Telecomunicações

Ensino Médio Completo/Curso Técnico 
em  Telefonia /Telecomunicações

06 (seis) meses na 
função Muriaé

Manhuaçu Manhuaçu

Manhumirim Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Manhuaçu

Monte Carmelo Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Monte Carmelo

Muriaé

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Muriaé

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.



EMPREGO PÚBLICO** ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS Nº DE VAGASLOCAL DE VAGAS 
(Cidade/ Emprego)

EXPERIÊNCIA 
MÍNIMA

SALÁRIO-BASE/ FAIXA 
SALARIAL     RS *

JORNADA DE 
TRABALHO 

CIDADE DE 
PROVA

Passos

Não há exigência CR 36 h/s

Passos

Auxiliar de Serviços/Feminino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Masculino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Patos de Minas

Motorista - Carteira B/Feminino CR 696,68 44 h/s

Patos de Minas

 Motorista - Carteira B/Masculino CR 696,68 44 h/s

Médico Auditor CR 2.539,37 20 h/s

Patrocínio Não há exigência CR 36 h/s Patos de Minas

Ponte Nova

CR 597,09 44 h/s

Ponte Nova

Borracheiro CR 597,09 44 h/s

Não há exigência CR 471,51 44 h/s

Mecânico de Máquinas  Ensino Fundamental Completo CR 716,43 44 h/s

CR 716,43 44 h/s

CR 752,41 44 h/s

Torneiro Mecânico Ensino Médio Completo CR 835,87 44h/s

Serralheiro e Soldador CR 597,09 44 h/s

Pouso Alegre Não há exigência 1 36 h/s Pouso Alegre

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B

Ensino Superior Completo em  
Medicina, com registro no concselho da 
categoria.Desejavel ter: curso de 
Auditoria médica; cursos correlatos com 
o de Auditoria Médica; Pós-Graduação, 
Administração Hospitalar, 
Gerenciamento em Saúde e Perícia 
Médica. Experiencia em Auditoria 
Hospitalar,Analíse de Contas Médico-
Hospitalares,reembolso de 
procedimentos prorrogação de 
internação visitação hospitalar e demais 
funções pertinentes ao cargo.

06 (seis) meses na 
função

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.

Auxiliar de Manutenção para 
Veículos e Máquinas Rodoviárias

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

03 (três) meses na 
função

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

03 (três) meses na 
função

Lavador de Veiculos 4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

03 (três) meses na 
função

Mecânico de Veiculos 4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

06 (seis) meses na 
função            

(Prova Prática)

Operador de Máquina Rodoviaria Ensino Fundamental Completo, Carteira 
Nacional de Habilitação tipo "D". 

03 (três) meses na 
função

06(seis)meses na 
função

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

03 (três) meses na 
função

Digitador/Teledigitador/ 
Teledigitalizador

Ensino Médio Completo, ter domínio 
sobre informática e boa digitação; ter 
disponibilidade para trabalhar em 
horários diurno/noturno e finais de 
semana. No ato da admissão o 
candidato será submetido ao teste de 
digitação (180 toques por minuto) pela 
MGS para comprovar sua habilidade.

 525,08 para as cidades 
com mais de 200.000 

habitantes e  469,01 para 
as cidades de até 200.000 

habitantes.



EMPREGO PÚBLICO** ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS Nº DE VAGASLOCAL DE VAGAS 
(Cidade/ Emprego)

EXPERIÊNCIA 
MÍNIMA

SALÁRIO-BASE/ FAIXA 
SALARIAL     RS *

JORNADA DE 
TRABALHO 

CIDADE DE 
PROVA

São João Del Rei

Auxiliar de Serviços/Feminino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Masculino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Bombeiro Hidráulico e Elétrico CR 597,09 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Feminino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Auxiliar de Serviços/Masculino Não há exigência CR 716,43 44 h/s

Vigia Motorizado II CR 749,43 44 h/s

Bombeiro Hidráulico e Elétrico CR 597,09 44 h/s

CR 597,09 44 h/s

Copeira (o) CR 471,51 44 h/s

1 716,43 44 h/s

Motorista - Carteira B/Feminino CR 696,68 44 h/s

 Motorista - Carteira B/Masculino CR 696,68 44 h/s

1 752,41 44 h/s

CR = Cadastro de Reserva

*Os salários poderão sofrer alterações de acordo com carga horária e/ou corresponderem às convenções coletivas de trabalho de cada categoria profissional.

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

São João Del 
Rei

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

03 (três) meses na 
função

São Romão

Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

São Romão
Ensino Médio Completo; ter 
conhecimentos de informática e ter boa 
digitação.

Ubá

Ensino Fundamental Completo e 
Carteira de Habilitação tipo A e tipo D. 
Deverá constar na carteira Nacional de 
Habilitação que o candidato "exerce 
atividade remunerada."

06 (seis) meses na 
função Ubá

Uberaba 4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

03 (três) meses na 
função Uberaba

Uberlândia

Ajudante de Mecânico/Eletricista 
de veículos

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

06 (seis) meses na 
função            

(Prova Prática)

Uberlândia

4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

03 (três) meses na 
função

Mecânico de Veiculos 4ª Série Completa do Ensino 
Fundamental

06 (seis) meses na 
função            

(Prova Prática)

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B

Ensino Fundamental Completo; Carteira 
Nacional de Habilitação tipo B - deverá 
constar na carteira de habilitação - que 
o candidato “exerce atividade 
remunerada”  ;  ter disponibilidade para 
viagens; ter disponibilidade de horário 
para atendimento nos períodos diurno/ 
noturno e finais de semana.

06 (seis) meses na 
função de 
motorista de 
carteira B

Operador de Máquina Rodoviaria Ensino Fundamental Completo, Carteira 
Nacional de Habilitação tipo "D". 

03(três)meses na 
função

** Para os empregos públicos de Ajudante de Mecânico/Eletricista de Veículos, Mecânicos de Veículos, os candidantos aprovados serão submetidos à Prova Prática. A Prova Prática 
destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato e sua adequabilidade na execução das tarefas típicas do cargo.

*** Os candidantos aprovados  no cargo de Vigia Motorizado II, na cidade de Diamantina, poderão ser designados para trabalhar nos seguintes locais : Parque Estadual Pico do Itambé 
ou Parque Estadual do Rio Preto. 
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