Prefeitura Municipal de Jordânia
CEP: 39.920-000 – Estado de Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JORDÂNIA, Sr. Watson da Silva Luz, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para Contratação temporária para preenchimento da Função Pública de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ENFERMEIRO E CIRURGIÃO DENTISTA, resultantes do Programa Saúde da Família – PSF,
FONOAUDIOLOGO e PSICOLÓGO para atender o Núcleo de Apoio de Saúde da Família – NASF, PSICOLOGO, para atender o
Centro de Referencia da Assistência Social – CRAS e FARMACÊUTICO atualmente vagas, das que vagarem e das que forem
criadas durante o prazo de validade deste certame, em consonância com as disposições constitucionais referentes ao assunto, Lei
Federal nº 11.350, de 11/10/2006 e Legislação Municipal (em especial Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor Municipal, Lei
nº 105/72). Estabelece ainda instruções especiais a seguir, que regularão todo o processo ora instaurado, a saber:
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A função pública, vagas, remunerações, valores de inscrições, carga horária, escolaridades e tipos de provas, são os
constantes do Anexo I, os programas das provas objetivas constam do Anexo II, o cronograma de datas é o constante do Anexo III,
o modelo de formulário para recurso é o constante do Anexo IV e o modelo de formulário para solicitação de isenção de pagamento
de taxa de inscrição o constante do Anexo V deste Edital.
2 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei.
2.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
3 - DA CONTRATAÇÃO
3.1 As contratações serão por prazo determinado, nos termos do art. 37, IX da Constituição da República, pelo prazo de 12 (doze)
meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, nos limites da legislação municipal e vinculados à existência e manutenção
do respectivo programa no âmbito do Município de JORDÂNIA.
3.2 O contratado submeter-se-á ao regime jurídico estatutário e estará vinculado ao RGPS, mantido pelo INSS.
3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
3.4. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
3.5. Ter, na data da contratação, 18 (dezoito) anos completos.
3.6. Estar em gozo dos direitos políticos.
3.7. Possuir habilitação exigida para a função/cargo pretendida.
3.8. Para a função pública de Agente Comunitário de Saúde, o candidato deverá residir na área da comunidade em que for atuar,
desde a data de publicação deste Edital.
3.9. Gozar de boa saúde física e mental.
4 - DAS INSCRIÇÕES
4.1 - VIA INTERNET:
4.1.1 Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço www.tendenciaconcursos.com.br, solicitada no período de
18/05/2015, até às 23:59 horas do dia 29/05/2015 (horário oficial de Brasília/DF), desde que efetuado seu pagamento até o dia
01/06/2015.
4.1.2 A inscrição efetuada via Internet somente será validada após confirmação do recolhimento do valor da inscrição, através de
procedimento a ser informado no ato da inscrição.
4.1.3 São de responsabilidade única do candidato os dados cadastrais informados na solicitação de inscrição, inclusive quanto à
declaração de necessidades especiais.
4.1.4 O valor da inscrição, uma vez pago, não será devolvido, sob hipótese alguma, salvo no caso de não realização do Processo
Seletivo Simplificado, ou do cancelamento do certame, situação em que o candidato poderá requerer a restituição junto à
Administração Municipal, após confirmação definitiva da sua não realização, corrigido monetariamente, a partir da data do
pagamento da inscrição, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias e data a ser divulgada à época.
4.1.5. Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscreverem no presente processo, nas
condições do item 9.9 deste Edital, desde que as necessidades especiais de que são portadoras sejam compatíveis com as
atribuições da função/cargo e declarado no ato da inscrição juntamente com laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível
da necessidade especial, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID,
bem como a provável causa da necessidade especial. O candidato deverá enviar o laudo via CORREIOS com Aviso de
Recebimento (AR) com data de postagem dentro do período de inscrições para a Tendência Assessoria e Consultoria Ltda, Av.
Amazonas, 115 – sala 1301 - Centro - Belo Horizonte - MG - CEP: 30180-902.
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Prefeitura Municipal de Jordânia
CEP: 39.920-000 – Estado de Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015
4.1.6. Caso necessitem de condições especiais para fazer as provas, os candidatos deverão declarar, em requerimento próprio (o
próprio formulário de inscrição) serem portadores de necessidades especiais, especificando-a no ato da inscrição, juntamente com
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, com expressa referência ao código corre spondente
da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da necessidade especial.
4.2 A Tendência Assessoria e Consultoria Ltda, empresa responsável pela organização deste Processo, não se responsabiliza por
inscrições via Internet não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, na hipótese das falhas não serem de sua
responsabilidade.
4.3. Este Edital estará disponível no endereço eletrônico www.tendenciaconcursos.com.br
4.4. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, que não seja passível de correção por parte do
candidato, bem como a apresentação de documentos ou informações falsas, determinará o cancelamento da inscrição e anulação
de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis, assegurado o direito de
recurso contra as decisões que cancelarem as inscrições e que anularem os atos delas decorrentes, junto à Comissão Especial de
Processo Seletivo, que será decidido em 48(quarenta e oito) horas, em conformidade com o princípio da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, LV, CF/88). Caso haja inexatidão nas informações contidas na ficha de inscrição, o candidato deverá corrigir
dentro do prazo previsto no item 4.1.1.
4.5. Outras informações:
a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional;
b) Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, condicional e/ou extemporânea;
c) O candidato poderá fazer apenas uma inscrição.
4.6 Nos dias 20 e 21/05/2015, os candidatos que por razões financeiras não puderem arcar com o custo da taxa de inscrição,
poderão solicitar a gratuidade da mesma, no site: www.tendenciaconcursos.com.br, onde receberá o Formulário de Pedido de
Isenção da Taxa de Inscrição.
4.7 O interessado que preencher os requisitos descritos no subitem acima e desejar solicitar isenção de pagamento da taxa de
inscrição neste processo seletivo deverá preencher ficha de solicitação de inscrição no site: www.tendenciaconcursos.com.br e
entregá-la, junto com os documentos comprobatórios exigidos neste edital, em envelope lacrado, com menção a “Isenção de Taxa
de Inscrição de Processo Seletivo – PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIA”, no período de citado no subitem 4.1.1. Ou enviar
via SEDEX com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem entre os dias 20 a 21/05/2015, para a Prefeitura no endereço
Rua São Francisco, nº 357, Centro, Jordânia/MG - CEP: 39.920-000.
4.7.1 Terá direito a isenção do pagamento da inscrição o candidato que comprovar ser membro de família de baixa renda por meio
de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO, conforme Decreto nº 6.593 de
02/10/2008 que regulamenta o art. 11 da Lei nº 8.112 de 11/12/1990, com data de cadastramento anterior a data da publicação
deste Edital.
4.7.2 Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá:
I - estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO, de que trata o Decreto nº 6.135 de
26/06/2007;
II - ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135 de 26/06/2007;
III - preencher no formulário de pedido de isenção o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CADÚNICO;
IV - declarar que atende à condição estabelecida no inciso II deste item.
4.7.3 No ato da solicitação da isenção o candidato deverá apresentar o formulário de pedido de isenção devidamente preenchido e
assinado, declarando que sua renda familiar o impossibilita de arcar com as despesas da inscrição sem prejuízo de seu próprio
sustento e de seus familiares. Apresentar original e fotocópia da cédula de identidade ou de documento equivalente, de valor legal.
No caso de inscrição por procuração, esta deverá ser acompanhada também de cópia autenticada de documento do procurador no
ato da solicitação de isenção.
4.7.4 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo
único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/1979, e observado o artigo 299 do Código Penal Brasileiro (falsidade
ideológica).
4.7.5 A Comissão Especial de Processo Seletivo consultará ao órgão gestor do CADÚNICO para confirmar a veracidade das
informações prestadas, e farão publicar no quadro de avisos da Prefeitura e no site www.tendenciaconcursos.com.br a relação dos
pedidos deferidos no dia 27/05/2015, assegurado o direito de recurso junto à Comissão Especial de Processo Seletivo, no prazo de
dois dias úteis a partir do primeiro dia útil subseqüente à divulgação da relação de deferimentos, podendo ser via CORREIOS com
Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo recursal, em conformidade com o item 8.3 deste Edital.
4.7.6 Serão considerados indeferidos os pedidos de isenção daqueles candidatos cujo nome não constar na relação acima referida.
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Prefeitura Municipal de Jordânia
CEP: 39.920-000 – Estado de Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015
4.7.7 O candidato cuja isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida estará automaticamente inscrito neste processo.
4.7.8 O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição
conforme o disposto nos itens 4.1 ou 4.2 e seus subitens.
4.8. Outras informações:
a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional;
b) Não serão recebidas inscrições por via postal, fax ou extemporânea;
c) O candidato poderá concorrer em apenas um cargo, uma vez que as provas serão realizadas no mesmo dia e horário.
4.9 A candidata lactante poderá amamentar durante a realização das provas, desde que leve um acompanhante, que ficará em
local determinado pela Coordenação do Processo Seletivo e será responsável pela guarda da criança. Durante o período de
amamentação, a candidata lactante será acompanhada por fiscal.
4.9.1 A candidata deverá encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições, via Sedex com Aviso de Recebimento (AR) para
a empresa organizadora, situada na Avenida Amazonas, 115, sala 1301, no Centro de Belo Horizonte, CEP: 30.180-902.
4.9.2 A amamentação poderá ser a cada intervalo de 2 (duas) horas, por até 30 (trinta) minutos e o tempo despendido pela
amamentação será compensado durante a realização da prova em igual período, caso seja necessário.
4.10 O candidato não deficiente que necessitar de condição especial para realização das provas deverá solicitá-la até o término
das inscrições, via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), para a empresa organizadora, situada na Avenida Amazonas, 115, sala
1301, no Centro de Belo Horizonte, CEP: 30.180-902, ou pessoalmente.
4.10.1 O candidato deverá encaminhar juntamente com a solicitação de condição especial para a realização das provas, Laudo
Médico, ou qualquer outro documento idôneo que justifique a solicitação de atendimento especial. O candidato que não o fizer até o
término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição atendida.
4.10.2 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise da legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido.
5 - DAS PROVAS
O Processo Seletivo Público constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha.
5.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas para todos os
cargos/funções públicas e terão duração máxima de 03 (três) horas.
5.1.1 A cada prova será atribuído um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
5.1.2 O conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha será composto de 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) opções de
respostas cada, valorizado de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo 2,5 (dois e meio) o valor de cada questão.
5.1.3 Será aprovado o candidato que totalizar o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos do conjunto das Provas
Objetivas de Múltipla Escolha.
5.1.4 O programa de provas para as questões de múltipla escolha é o constante do Anexo II deste Edital.
6 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no Município de Jordânia, no dia 14/06/2015.
6.1.2 Estarão afixadas na sede da Prefeitura Municipal de Jordânia e disponíveis no site: www.tendenciaconcursos.com.br, a
partir do dia 10/06/2015, planilha contendo locais e horário de realização da prova Objetiva.
6.2 O ingresso na sala ou locais de provas só será permitido dentro do horário estabelecido e ao candidato que apresentar o
documento original de Identidade apresentado no ato da inscrição, não sendo aceitas cópias, mesmo que autenticadas.
6.3. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou retardamento do candidato
em sua exclusão do Processo Seletivo Público, seja qual for o motivo alegado.
6.4. Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas fora dos locais e horários preestabelecidos.
6.5 Ao iniciar a prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo tempo mínimo de 1:00 (uma) hora.
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Prefeitura Municipal de Jordânia
CEP: 39.920-000 – Estado de Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015
6.6 Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos da sala de provas.
6.7. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de lápis,
borracha e caneta tipo esferográfica azul ou preta.
6.8. Não será permitido ao candidato o uso de máquina calculadora, computador portátil, relógio digital do tipo Data Bank,
aparelhos celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos ou capazes de transmitir dados. Estes equipamentos deverão
ser desligados e guardados em recipiente próprio fornecido antes da realização das provas Objetivas de Múltipla Escolha, e
mantidos sob a guarda de seus donos.
6.9. O candidato portador de deficiência que necessitar de provas em condições especiais deverá informar no ato da inscrição,
através de requerimento juntamente com parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
6.10. O candidato deverá transcrever suas respostas, na folha de respostas, com caneta esferográfica azul ou preta.
6.11. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível.
6.12. Será excluído do processo o candidato que:
a) Se apresentar após o horário estabelecido;
b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c) Não apresentar o documento de identidade exigido na forma do inciso 6.2;
d) Durante a realização das provas for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas,
oralmente, por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou ainda que venha a tumultuar a sua realização;
e) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na companhia do fiscal de
prova.
f) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes.
6.13. Não haverá revisão genérica de provas.
6.14. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal somente a folha de respostas.
7 - DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
7.1. Será eliminado o candidato que não alcançar o mínimo exigido de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos das provas
Objetivas de Múltipla Escolha.
7.2. A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas Objetivas de Múltipla Escolha e será
divulgada em duas listas, uma contendo a classificação geral de todos os candidatos aprovados e a outra somente a classificação
dos candidatos portadores de deficiência.
7.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada preferência, para efeito de classificação,
sucessivamente, ao candidato que:
a) Se idoso, amparado pela Lei nº 10.741/03 – Estatuto do Idoso, ao de idade mais avançada.
b) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova Específica.
c) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova de Língua Portuguesa.
d) Permanecendo o empate, o de maior idade.
8 - DOS RECURSOS
8.1. Caberá recurso, em única e última instância, à Comissão Especial de Processo Seletivo:
8.1.1 Contra questão das provas Objetivas de Múltipla Escolha, nos três dias úteis após o dia da divulgação do gabarito oficial,
desde que devidamente fundamentado, divulgação esta que ocorrerá no 1º dia útil após a realização das provas.
8.1.2 Contra os resultados, nos três dias úteis após o dia da sua publicação, desde que demonstrado erro material.
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Prefeitura Municipal de Jordânia
CEP: 39.920-000 – Estado de Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015
8.2. Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos próprios ou não fundamentados, os que não
contiverem dados necessários à identificação do candidato ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos
preestabelecidos.
8.3. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Jordânia, no horário de expediente, encaminhados à
Comissão Especial de Processo Seletivo, ou via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do
prazo recursal, endereçados à Tendência Assessoria e Consultoria LTDA, situada na Avenida Amazonas, 115/1301, Centro, Belo
Horizonte/MG, Cep: 30.180-902, em envelope contendo externamente em sua face frontal, os seguintes dados: PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIA - Edital nº 001/2015, O NOME DO CANDIDATO, NÚMERO
DE INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO.
8.4. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, seja em virtude de
recurso administrativo, seja por decisão judicial, serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou
entrado em juízo.
8.5. Não haverá revisão genérica de provas.
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O candidato aprovado será contratado pelo regime jurídico estatutário, dentro dos limites das vagas oferecidas.
9.2. A Comissão Especial de Processo Seletivo será responsável pelo acompanhamento e realização de todo processo seletivo,
receber os recursos, encaminhando-os à Tendência Assessoria e Consultoria Ltda, que fará a análise e decisão final.
9.3. O prazo de validade do presente Processo Seletivo Público é de 1 (um) anos, podendo ser prorrogado por igual período a
critério da administração Municipal.
9.4 O candidato aprovado neste Processo Seletivo Público poderá desistir do respectivo certame seletivo, definitiva ou
temporariamente. A desistência será feita mediante requerimento endereçado ao Prefeito Municipal. O candidato nomeado pode
desistir do Processo Seletivo até o dia útil anterior à data da contratação. No caso de desistência temporária, o candidato
renunciará a sua classificação e passará a posicionar-se em último lugar na listagem oficial dos aprovados no certame seletivo,
aguardando nova convocação, que pode ou não vir a efetivar-se no período de vigência deste certame seletivo.
9.5. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do
Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
9.6. A Prefeitura Municipal de Jordânia e a Tendência Assessoria e Consultoria Ltda, empresa responsável pela organização do
Processo Seletivo, não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este processo.
9.7. O candidato deverá manter junto ao Departamento de Gestão de Pessoal da Prefeitura Municipal, durante o prazo de validade
do processo, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações.
9.8. Toda informação referente à realização do processo será fornecida pela Prefeitura Municipal de Jordânia, através da Comissão
Especial de Processo Seletivo.
9.9 Ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas de cada cargo, das que vierem a surgir ou forem criadas, conforme Decreto
Federal nº 3.298/99, para pessoas portadoras de necessidades especiais, em cumprimento às normas legais, desde que
compatível com o exercício do cargo e declarada no ato da inscrição. O candidato que não declarar ser deficiente no ato de sua
inscrição não poderá declarar posteriormente.
9.9.1 Para pleno atendimento ao item 9.8, no que diz respeito ao arredondamento, quando a aplicação do percentual previsto no
edital resultar em número fracionado, aplica-se a regra da percentagem mínima e máxima orientada pelo Supremo Tribunal Federal
por meio do Senhor Ministro Marco Aurélio no documento MS 26.310-5/DF - Relator Ministro Marco Aurélio – DJ 31.10.2007.
Assim, a 1ª (primeira) nomeação de candidato classificado portador de necessidades especiais deverá ocorrer quando da
nomeação da 5º (quinta) vaga do cargo contemplado neste Edital.
9.9.2 Os portadores de necessidades especiais, quando de sua posse, serão submetidos a exame médico a fim de comprovar a
qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência que não o incapacite para o exercício do cargo,
assegurado o direito de recurso junto à Câmara Municipal, no prazo de dois dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente à
divulgação do resultado do exame.
9.9.3 É considerado portador de necessidades especiais aquele que se enquadrar nas condições especificadas no artigo 4º do
Decreto Federal nº 3.298/99.
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9.9.4 Caso surjam novas vagas no decorrer do prazo de validade do Processo Seletivo Público, 5% (cinco por cento) delas serão
igualmente, reservadas para candidatos portadores de deficiência.
9.10. O candidato aprovado, quando da contratação, deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos, para efeito de
contratação:
a) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
b) Fotocópia autenticada do CPF, com certificado de regularidade.
c) Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade;
d) Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP (se tiver);
e)Laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço de Medicina Municipal;
f) 02 (duas) fotografias 3x4;
g) Fotocópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de certidão de quitação eleitoral;
h) Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
i) Fotocópia autenticada do comprovante de capacitação legal para o exercício da função/cargo (histórico escolar/diploma), bem
como registro no órgão competente, quando cabível;
j) Certidão Negativa de antecedentes criminais e folhas de antecedentes criminais, ou outra forma de comprovação de sua
idoneidade, ou ainda, apresentação de esclarecimentos e provas, quando houver registro de antecedentes criminais.
l) Fotocópia da certidão dos filhos menores de 14 anos, juntamente com o comprovante de escolaridade.
m) Não estar cumprindo pena em liberdade nem ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou administração pública, nem
ter sido demitido a bem do serviço público.
9.11. O candidato aprovado após iniciar os desempenhos das atribuições de seu cargo/função pública, submeter-se-á a avaliação
periódica de desempenho, a ser realizada por comissão própria, como condição de manutenção de contrato nos termos da
legislação municipal.
9.12. A definição do local e/ou órgão em que o candidato aprovado desempenhará as atribuições do cargo/função pública, será
feita pelo chefe do Poder Executivo municipal, de acordo com a necessidade e interesse do serviço público, observadas as
disposições legais sobre o tema.
9.13. Todos os casos omissos ou controversos serão resolvidos pela Comissão Especial de Processo Seletivo, ouvida a Tendência
Assessoria e Consultoria Ltda, empresa responsável pela execução do Processo.
9.14.Compete ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final.
9.15. Todas as informações referentes ao processo serão afixadas no quadro de publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal
de Jordânia, bem como no endereço eletrônico: www.tendenciaconcursos.com.br.

JORDÂNIA/MG, 28 de abril de 2015.
________________________________________

WATSON DA SILVA LUZ
Prefeito Municipal
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ANEXO I
Nº TOTAL
DE
VAGAS

FUNÇÃO/CARGO

VAGAS
PARA
P.P.N.E*

SALÁRIO
MENSAL
R$

VALOR
INSCRIÇÃO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ESCOLARIDADE E
PRÉ-REQUISITOS

1.014,00

30,00

40

Ensino fundamental completo, e residir na área que irá atuar.

3.222,00

60,00

40

Curso Superior em Odontologia e Registro no respectivo Conselho de Língua Portuguesa 15
Classe
Conhecimentos Específicos 25

-

3.222,00

60,00

40

Curso Superior em Odontologia e Registro no respectivo Conselho de Língua Portuguesa 15
Classe
Conhecimentos Específicos 25

-

2.500,00

60,00

40

Curso Superior em Enfermagem e Registro no respectivo Conselho de Língua Portuguesa 15
Classe
Conhecimentos Específicos 25

-

2.500,00

60,00

40

Curso Superior em Enfermagem e Registro no respectivo Conselho de Língua Portuguesa 15
Classe
Conhecimentos Específicos 25

-

2.500,00

60,00

40

Curso Superior em Farmácia e Registro no respectivo Conselho de Língua Portuguesa 15
Classe
Conhecimentos Específicos 25

-

2.270,00

60,00

40

Curso Superior em Fonoaudiologia e Registro no respectivo Conselho Língua Portuguesa 15
de Classe
Conhecimentos Específicos 25

-

2.270,00

60,00

40

Curso superior completo e Registro no respectivo conselho de Classe

Língua Portuguesa 15
Conhecimentos Específicos 25

-

2.270,00

60,00

40

Curso superior completo e Registro no respectivo conselho de Classe

Língua Portuguesa 15
Conhecimentos Específicos 25

TIPO DE PROVA E
NÚMERO DE QUESTÕES

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Equipe Ribeira do Capim Assú
(Comunidade do Lodo; Comunidade da Barra de
Ribeira; Comunidade Jacarandá; Povoado de Ribeira I;
Comunidade Do Lavrado e Damião; Povoado de
Ribeira II) uma vaga para cada localidade

06
01

Equipe Saúde e Cidadania
(Comunidade do Córrego de Estrela; Comunidade
Salgadinho e Escritório; Centro I; Centro II; Beira Rio e
Centro III; Bairro da Saudade; Maracanã e Centro IV)
uma vaga para cada localidade
Equipe Saúde Para Todos
(Comunidade das Traíras e P. Perdido; Bairro
Guanabara I; Bairro Guanabara II; Guanabara III e
Jerusalém; Vila de Estrela; Centro) uma vaga para
cada localidade
Equipe Saúde em Ação
(Comunidade Jacarandá, Est. Damião, Coruja,
Alcântara e Souto; Bairro Maracanã; Bairro São
Caetano e Centro; Bairro Novo Acordo; Bairro
Maracanã e Centro; Bairro São Caetano) uma vaga
para cada localidade
CIRURGIÃO
MUNICÍPIO

DENTISTA

DA

ESF

–

SEDE

07
01

06

01

01
07

DO
03

CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF – RIBEIRA DO
CAPIM ASSÚ

01

ENFERMEIRO DA ESF – SEDE DO MUNICÍPIO

03

ENFERMEIRO DA ESF – RIBEIRA DO CAPIM ASSÚ

01

FARMACÊUTICO

01

FONOAUDIÓLOGO –
SAÚDE DA FAMÍLIA

NÚCLEO

DE

APÓIO

DE
01

PSICÓLOGO – CENTRO DE REFERÊNCIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

01

PSICOLÓGO - NÚCLEO DE APÓIO DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - NASF

01

(*) P.P.N.E = Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
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ANEXO II
PROGRAMAS DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGO DE NÍVEL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
PROGRAMA DA PROVA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
I – LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de texto; Análise semântica = valor que a palavra adquire no contexto,
sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; Tipos de composição textual; linguagem denotativa e conotativa; Variantes lingüísticas;
linguagem oral e linguagem escrita; formal e informal; gíria; Sílaba = separação silábica, classificação das palavras quanto ao número de sílaba e
posição da sílaba tônica; Acentuação = acento agudo, circunflexo e grave; regras de acentuação; ocorrência da crase; Encontro vocálico, encontro
consonantal e dígrafo; Ortografia; Pontuação = Empregar corretamente: ponto final, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação,
dois pontos, reticências, aspas, parênteses, colchete e vírgula; Frases: tipos de frase; oração; período simples e composto por coordenação e
subordinação; Classes de palavras: 1.Substantivos = tipos de substantivos, flexão dos substantivos em gênero, número e grau; 2. Artigos =
definidos e indefinidos; 3. Adjetivos = classificação dos adjetivos, flexão dos adjetivos, adjetivos pátrios e locução adjetiva; 4. Verbos = Flexões do
verbo: modo, tempo e número; regulares, irregulares, auxiliares, abundantes e defectivos; forma verbal; vozes do verbo; tipos de verbo;
Transitividade verbal. 5. Pronomes = pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, indefinido, possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativo;
6. Numerais = flexão dos numerais e emprego; 7.Preposições; 8. Conjunções; 9. Interjeições; 10. Advérbios. 8. Termos da oração: 1. Sujeito =
tipos de sujeito; 2. Predicado = tipos de predicado; 3.Objeto direto e indireto; 4. Predicativo do sujeito e do objeto. 5. Complemento nominal 6.
Aposto; 7. Vocativo; 9. Período composto por coordenação e subordinação. Classificação das orações. 10. Concordância nominal e verbal; 11.
Regência nominal e verbal: 12. Colocação pronominal; 13. Estrutura e formação das palavras.
II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Aleitamento Materno; Objetivos; Importância; Nutrição infantil e de gestantes; Principais grupos de
alimentos; Importância da alimentação balanceada; Vacinação Infantil; Principais vacinas; Datas para vacinação; Prevenção e tratamento da
diarréia e infecções respiratórias agudas. Processo Saúde-Doença e seus determinantes/ condicionantes. Princípios e Diretrizes do Sistema Único
de Saúde e Lei Orgânica da Saúde. Visita domiciliar. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos; Conceito de territorialização,
micro-área e área de abrangência. Higiene Pessoal. Indicadores epidemiológicos. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos,
instrumentos e técnicas. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e
do trabalhador, equidade. Sistema de informação em saúde. Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processos
migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de infra-estrutura básica, outros. Promoção da saúde: conceitos e estratégias. Principais
problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. Formas de aprender e ensinar em educação
popular. Cultura popular e sua relação com os processos educativos. Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou
dificultadores da ação coletiva de base popular. Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes populares. Estatuto da criança
e adolescente. Estatuto do Idoso. Noções de ética e cidadania.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:
- CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FONOAUDIÓLOGO, PISICOLÓGO.
PROGRAMA DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA DE NÍVEL SUPERIOR: 01 – Leitura e compreensão de textos literários e/ou informativos,
extraídos de livros, revistas, jornais. Interpretação de textos verbais, não-verbais e mistos (quadrinhos, tiras, outdoors, propaganda, anúncios etc).
Processos de composição de texto (descritivo, narrativo e dissertativo). Mecanismos Lingüísticos, 02 – Classes de palavras: estrutura, formação,
flexão e emprego no contexto da enunciação. 03 – Frase, oração e período: estrutura, organização, classificação. Termos da oração e suas
funções morfossintáticas. Relações sintático semânticas entre as orações de um período. Processo de coordenação e de subordinação. 04 –
Sintaxe de concordância, de regência e de colocação. Crase. 05 – Semântica: sinônimos e antônimos; conotação e denotação; linguagem
figurada. 06 – Níveis e funções da linguagem. Formas do discurso (direto, indireto e indireto livre). 07 – Pontuação: recursos sintáticos e
semânticos de pontuação. 08 – Ortografia vigente no Brasil.
_____________________________________________________________________________________________________________________
PROGRAMA DA PROVA DE CIRURGIÃO DENTISTA
I – PROGRAMA DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA DE NÍVEL SUPERIOR
II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Política Nacional de Saúde e Sistema Único de Saúde; Planejamento e atenção coletiva: políticas
públicas/intersetoriedade; Biossegurança; Bioética; Epidemiologia, determinantes sociais em saúde, índices e indicadores ; Gestão e gerência da
prática odontológica: organização de serviços, documentação, financiamento, análise de custos; Educação em saúde; Promoção de saúde bucal,
controle do processo saúde/doença; Organização da assistência odontológica ambulatorial e hospitalar; Emergências e urgências em
Odontologia; Diagnóstico e planejamento integral e controle do processo saúde/doença; Manifestações bucais das doenças sistêmicas;
Terapêuticas medicamentosas; Anestesiologia; Atendimento a pacientes com necessidades especiais; Trabalho em equipe multidisciplinar;
Semiologia e patologia bucal; Proteção do complexo dentino-pulpar; Procedimentos restauradores, endodônticos, periodontais, protéticos,
cirúrgicos e inovações tecnológicas em Odontologia. Crescimento e Desenvolvimento. Noções de interesse Odontopediátrico; Diagnóstico e Plano
de Tratamento em Clínica Odontopediátrica; Doença Periodontal na Criança Radiologia em Odontologia. Ética e Legislação; Flúor: uso;
metabolismo; mecanismo de ação; intoxicação crônica e aguda; Educação em saúde bucal.
_____________________________________________________________________________________________________________________
PROGRAMA DA PROVA DE ENFERMEIRO
I – PROGRAMA DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA DE NÍVEL SUPERIOR.
II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 01 - Administração aplicada a enfermagem: gerência e liderança, supervisão e auditoria; administração
de recursos materiais e recursos humanos em enfermagem. 02 - Metodologia da assistência de enfermagem: Sistematização da Assistência em
Enfermagem, Exame Físico. Processo de Enfermagem. 03 - Aspectos Éticos e Legais da Prática de Enfermagem; exercício profissional,
princípios, direitos, deveres, regulamentação do exercício profissional. 04 - Procedimentos de enfermagem: técnicas básicas de enfermagem:
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curativo, administração de medicamentos, cateterismo vesical, sondagem gástrica e entérica, sinais vitais, drenos, cateteres, etc. 05 Enfermagem em clínica médica/saúde do adulto: Assistência de enfermagem aos clientes com distúrbios: oncológicos, respiratórios,
cardiovasculares, neurológicos, hematológicos, gastrointestinais, ortopédicos, gênito-urinários, endócrinos, metabólicos, hidroeletrolíticos e de
locomoção. 06 - Enfermagem em clínica cirúrgica: assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório; tipos de cirurgia, principais
complicações no pós operatório imediato dos diversos tipos de cirurgia; procedimentos de enfermagem no centro de esterilização de materiais;
desinfecção e esterilização - meios e métodos. 07 - Enfermagem em emergência: técnicas de assistência ventilatória, atendimento pré-hospitalar,
atendimento ao paciente politraumatizado, exame neurológico, acidente vascular isquêmico e hemorrágico, coma, Convulsão e hipertensão
intracraniana, emergências hipertensivas, edema agudo de pulmão, síndromes coronarianas, arritmias cardíacas, parada cardiopulmonar,
reanimação cardiopulmonar, choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque séptico, bronquite, enfisema pulmonar, asma, tromboembolismo
pulmonar, hemorragia digestiva, abdome agudo, cetoacidose diabética, desequilíbrio hidroeletrolíticos, desequilíbrios ácido-básicos, queimaduras,
afogamento, acidentes com animais peçonhentos, intoxicação exógena, emergências psiquiátricas, traumatismo crânioencefálico; traumatismo
raqui-medular; traumatismo torácico e traumatismo abdominal; fraturas e entorses. 08 - Enfermagem em saúde pública: Influenza Pandêmica A
(H1N1), Dengue, Tuberculose, Hanseníase, Hepatites, Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), Leishmaniose Tegumentar Americana,
Leishmaniose Visceral, Tétano Acidental, Tétano Neonatal, Tuberculose, Varicela / Herpes Zoster; Hipertensão arterial, Doenças
cardiovasculares, Diabetes mellitus, Obesidade, Artrite, Osteoporose, Dislipidemia, Hipertensão arterial; Sistema Único de Saúde (SUS);
Programa Nacional de Imunização (PNI); DST/AIDS; Vigilância Epidemiológica e Sanitária; 09 - Enfermagem na saúde da mulher: assistência de
enfermagem à paciente com câncer de colo de útero e de mama; humanização do parto e nascimento; assistência de enfermagem no pré-natal,
parto e puerpério; gravidez de risco; emergências e urgências obstétricas e ginecológicas.10 - Enfermagem em saúde da criança: crescimento e
desenvolvimento; saúde da criança; assistência de enfermagem à criança hospitalizada; doenças agudas na infância; prevenção de acidentes na
infância. Assistência de enfermagem ao recém-nato. Urgência e emergências infantis. 11 - Enfermagem em saúde do adolescente: medidas de
promoção e prevenção a saúde do adolescente; vacinação do adolescente, a puberdade, sexualidade, anticoncepção na adolescência; distúrbios
psicológicos na adolescência; 12 - Enfermagem em saúde do idoso: urgências e emergências geriátricas; políticas públicas de relevância para a
saúde da pessoa idosa no sistema único de saúde; humanização e acolhimento à pessoa idosa na atenção básica; promoção de hábitos
saudáveis; atribuição dos profissionais da atenção básica no atendimento à saúde da pessoa idosa; avaliação global da pessoa idosa; atenção
domiciliar às pessoas idosas; principais agravos a saúde do idoso.
_____________________________________________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE PROVA DE FARMACÊUTICO
I – PROGRAMA DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA DE NÍVEL SUPERIOR
II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 01 – FARMÁCIA: Farmacologia e terapêutica - Conhecimentos relativos às drogas: fisiopatologia,
classificação, efeitos, indicações, contraindicações, mecanismo de ação, toxicidade, Reações adversas. Fatores que afetam a resposta
farmacológica. Farmacocinética: via de administração de drogas, absorção, biodisponibilidade, meia-vida das drogas, distribuição,
biotransformação, excreção. armacodinâmica: mecanismo de ação das drogas, interação droga-receptor, relação dose-efeito, sinergismo, tipos de
antagonismo, eficácia e potência de uma droga. Farmacologia dos Principais grupos terapêuticos. Interações farmacológicas: interação
medicamento - medicamento e medicamento-alimento. Fatores que Alteram os Efeitos de Medicamentos. Manipulação Farmacêutica:
Farmacotécnia e formas farmacêuticas sólidas, líquidas, Semissólidas e injetáveis. Aspectos técnicos e práticos para a produção de fórmulas em
geral. Qualidade da água a ser empregada nas formulações. Manipulação de germicidas. Análises físicas – químicas e microbiológicas
empregadas para testar as formulações. Preparações Farmacêuticas e suas Elaborações. Formas farmacêuticas - preparação, vantagens e
desvantagens das principais vias de administração. Controle e gerenciamento da qualidade em manipulação e fabricação de medicamentos.
Assistência Farmacêutica: Ciclo da Assistência Farmacêutica - produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição,
prescrição, dispensação de medicamentos. Uso Racional de Medicamentos, Assistência Farmacêutica na atenção básica. Controle e
planejamento de estoques. Noções de Licitação. Assistência Farmacêutica no SUS (Medicamentos disponibilizados, Programas aos quais se
destinam - Saúde Mental, Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos, Aids, etc). Noções gerais de Legislação Farmacêutica e Ética
profissional: Legislações relacionadas a farmácias e drogarias; leis e resoluções que regem o exercício da profissão. Saúde Pública: Atualidades
sobre Saúde Pública. Vacinação de crianças, adultos e idosos. Bromatologia básica. Cuidados farmacêuticos na atenção primária a saúde. Uso
racional de medicamentos. Problemas relacionados a medicamentos. Farmacovigilância e Farmacoepidemiologia. RENAME - relação nacional de
medicamentos. Padronização de medicamentos. Medicamentos Essenciais. Farmácia Hospitalar: conceito, funções, área física e setores. Gestão
de estoque: aquisição, armazenamento, conservação, distribuição e controle de medicamentos e material médico-hospitalar. Biossegurança. 2 –
QUÍMICA: Diagnóstico clínico e laboratorial. Glóbulos brancos. Glóbulos vermelhos. Hemoglobina. Plaquetas. BIOQUÍMICA DO SANGUE:
Interpretação dos exames. Métodos de coleta. Técnica empregada. Coleta, obtenção e conservação de amostras para uso em diagnóstico
laboratorial. Microbiologia Clínica: classificação dos diversos gêneros de bactérias. Meios de cultura. Provas de identificação bacteriológicas.
Antibiograma. Processos de esterilização. Patologias de origem bacteriana. Bacteriologia. Coprocultura. Hemocultura. Urocultura. Parasitologia:
estudo epidemiológico das parasitoses; diagnóstico laboratorial das parasitoses. Classificação e características de helmintos. Protozoários e
hematozoários, Exame Macroscópico. Exame Microscópico. Métodos diagnósticos para parasitas e protozoários Controle de qualidade em
análises clínicas. Determinações bioquímicas pelos diferentes métodos (principalmente metodologia e interpretação clínica dos resultados).
Fatores interferentes nas análises bioquímicas. Hematologia: estudo das células do sangue; determinação dos índices hematimétricos com
interpretação clínica; imuno-hematologia; sistemas ABO e Rh; realização e interpretação do hemograma. Imunologia: realização e interpretação
clínica dos testes imunológicos (principalmente ensaios imunoenzimáticos); doenças autoimunes; processos de resposta imunológica
antígeno/anticorpo. Provas Sorológicas: Machado Guerreiro. Reação de fixação de complemento, qualitativo para Doença de Chagas. Reação de
Sabinfeldman. Reação de Widal. Reações de Aglutinação para Leptospirose. Soro Aglutinação para Brucelose, etc. Técnicas de coloração e
preparo de lâminas para ensaios microscópicos. Biossegurança. Bioquímica e Uranálise - Elementos anormais da urina: glicose, proteína, pH,
densidade, cor, corpos cetônicos, hemoglobina, pigmentos biliares, urobilinogênio, etc. Sedimentoscopia microscópica da urina: cristais, cilindros e
células. Exames em urina de 24 horas. Testes de tolerância à glicose. Provas de função renal. Provas de função hepática. Lipidograma e
Proteínograma, lonograma. Dosagens bioquímicas usuais: glicose, ureia, ácido úrico, mucoproteínas, hemoglobina glicosilada. Exames
laboratoriais nas principais doenças sexualmente transmissíveis. Urina: Exame Bacteriológico. Exame microscópico. Exame químico. - Qualitativo
e quantitativo. Identificação de cálculos. Verificação dos caracteres gerais. ESCARRO: Coleta. Exame Bacteriológico. Exame Macroscópico.
Exame Microscópico. VITAMINAS: Absorção, distribuição e eliminação. Doenças relacionadas as vitaminas. Fontes de vitaminas. Funções no
organismo. Necessidades pelo organismo. Química. QUÍMICA: A matéria e suas transformações. Ácidos, bases e sais. Álcool, cetona e éter.
Equações e fórmulas químicas. Funções. Soluções. FÍSICA: Calorimetria. Hidrostática. Mecânica. Termologia.
____________________________________________________________________________________________________________________
PROGRAMA DA PROVA DE FONOAUDIÓLOGO
I - PROGRAMA DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA DE NÍVEL SUPERIOR
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EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015
II - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceitos básicos da comunicação oral e escrita, voz, fala linguagem, audição e estruturas que envolvem
todos estes processos. Distúrbios da linguagem oral e escrita. As patologias fonoaudiológicas que compreendem a linguagem oral: atraso de
linguagem, afasia, conceitos, etiologias, sintomas, diagnóstico, avaliação e tratamento. As patologias fonoaudiológicas que compreendem a
linguagem escrita: avaliação e tratamento; O sistema estomatognático e as interferências na competência da motricidade oral – avaliação e
tratamento. Fissuras labiais e palatinas. Avaliação e tratamento; O desenvolvimento normal da fala e as patologias fonoaudiológicas: dislalia,
disartrias, disfluencias (gagueira). Fundamentação teórica, etiológias, avaliação e tratamento. Mecanismo de produção vocal, sistema respiratório
e de ressonância e as patologias fonoaudiológicas nas disfonias. Avaliação e Tratamento. Trabalho Fonoaudiológico com a voz na terceira idade.
Audição normal e patológica: graus e tipos de perdas. Avaliação audiológica e importância dos achados. Diagnóstico. Considerações sobre o
processo de seleção e adaptação de próteses auditivas. Desenvolvimento da comunicação do deficiente auditivo. Fonoaudiologia Hospitalar.
Fonoaudiologia e Neonatologia, avaliação e tratamento. Disfagia, avaliação e tratamento. Triagem auditiva neonatal.
________________________________________________________________________________________________________
PROGRAMA DA PROVA DE PSICÓLOGO
I – PROGRAMA DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA DE NÍVEL SUPERIOR
II – ESPECÍFICA: Código de Ética Profissional do Psicólogo; Principais teorias e perspectivas atuais: a psicologia cognitivo-comportamental,
abordagem psicogenética de Piaget, a psicologia histórico-cultural, abordagem psicodinâmica (Psicanálise), teorias humanistas.;A Psicologia do
Desenvolvimento (infância e adolescência, Idade adulta e terceira idade).Abordagens Teóricas do desenvolvimento humano: As teorias de Freud,
Erikson e Piaget.Psicodiagnóstico: a entrevista psicodiagnóstica (tipos e métodos), métodos e técnicas de psicodiagnóstico infanto-juvenil.; Teoria
e técnica psicoterápica de crianças, adolescentes e adultos.Psicologia social e os fenômenos de grupo. Atuação multidisciplinar e comunitária.
Desenvolvimento e acompanhamento de equipes. Psicopatologia: noções básicas. O estudo psicopatológico dos quadros: Esquizofrenia,
Transtornos de Humor, Transtornos dissociativos, Transtornos somatoformes, Transtornos fóbicos e de ansiedade, Transtornos alimentares,
Transtornos da infância e da adolescência, quadros de abusos de substâncias psicoativas (dependência química). Transtornos de personalidade.
Estresse e saúde. Psicologia Organizacional e a Gestão de Recursos Humanos. Psicologia e Políticas Públicas: Reforma psiquiátrica e política de
saúde mental no Brasil. Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Reformulações e programas; Assistência Social no Brasil - Programas Federais.

ANEXO III

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
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Prefeitura Municipal de Jordânia
CEP: 39.920-000 – Estado de Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015

DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

LOCAL

04/05/2015

-

Publicação do extrato de abertura do processo
seletivo

04/05/2015

-

Publicação do Edital de Abertura do processo
seletivo na íntegra

Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais
Quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de JORDÂNIA, no site:
www.tendenciaconcursos.com.br, e
nos demais órgão públicos do
município.
Sede da Prefeitura Municipal de
JORDÂNIA
Sede da Prefeitura Municipal de
JORDÂNIA
Sede da Prefeitura Municipal de
JORDÂNIA
Site:
www.tendenciaconcursos.com.br
Site:
www.tendenciaconcursos.com.br
Sede da Prefeitura Municipal de
JORDÂNIA
Escolas do município de
JORDÂNIA a ser informado
Site:
www.tendenciaconcursos.com.br
Sede da Prefeitura Municipal de
JORDÂNIA
Sede da Prefeitura Municipal de
JORDÂNIA, ou via CORREIOS
Site:
www.tendenciaconcursos.com.br
Sede da Prefeitura Municipal de
JORDÂNIA
Sede da Prefeitura Municipal de
JORDÂNIA, ou via CORREIOS
Site:
www.tendenciaconcursos.com.br
Sede da Prefeitura Municipal de
JORDÂNIA
Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais

20 e 21/05/15
27/05/2015
01 e 02/06/15

Expediente da
Prefeitura
Expediente da
Prefeitura
Expediente da
Prefeitura

Prazo de solicitação de Isenção de pagamento da
Taxa de Inscrição
Divulgação de relação contendo pedidos de isenção
de pagamento de inscrição DEFERIDOS
Prazo para interposição de recurso sobre o resultado
do pedido de isenção de pagamento de inscrição
Período de inscrição dos candidatos ao processo
seletivo – Internet

18 a 29/05/15

24 hs on-line

10/06/2015

08:00

Divulgação de locais e horários de realização das
Provas Objetivas de Múltipla Escolha

14/06/2015

09:00

Realização das Provas Objetivas de Múltipla
Escolha

15/06/2015

15:00

Divulgação do Gabarito Oficial das Provas
Objetivas de Múltipla Escolha

17 a 19/06/15

Expediente da
Prefeitura

Prazo para interposição de recurso contra questões
das Provas Objetivas de Múltipla Escolha

23/06/2015

15:00

Divulgação do Resultado Geral, pareceres de
recursos contra as Provas Objetivas

23 a 26/06/15

Expediente da
Prefeitura

Prazo para interposição de recurso contra divulgação
de resultados

29/06/2015

15:00

Divulgação de Resultado Final (classificação)

30/06/2015

-

Publicação de Homologação do processo seletivo

PMJ – Edital - PSS - 001/2015
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Prefeitura Municipal de Jordânia
CEP: 39.920-000 – Estado de Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015

ANEXO IV
MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO
Organização:

PREFEITURA MUN. DE JORDÂNIA
O
N

R

I A

C

ESTADO DE MINAS GERAIS

O

S

S

U
R

S

O

E

T

S

L

A

A

S

I

Processo Seletivo Simplificado – Edital 01/2015

T E

N

D

Ê

N

C

I A

T E N D Ê N C IA A S S E S S O R IA E C O N S U L T O R IA

www.tendenciaconcursos.com.br

FORMULÁRIO PARA RECURSO
À Comissão Especial de Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de JORDÂNIA/MG
Processo Seletivo Simplificado – Edital 01/2015

Candidato
Nº de inscrição
Cargo
Marque abaixo o tipo de recurso:
Edital
Inscrições (qualquer erro, omissão ou indeferimento)
Local, Sala, data e horário de prova (erro no local e/ou data)
Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada)
Realização da Prova Prática, se houver
Resultado (erro na pontuação e/ou classificação)
Qualquer outra decisão proferida no certame. Especificar _________________________________________________
Digite, datilografe ou escreva em letra de forma a justificativa do recurso, em conformidade com o item 8 do Edital, de forma objetiva:

Local e data: ______________________, ___/___/___
Assinatura: __________________________________

PMJ – Edital - PSS - 001/2015
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Prefeitura Municipal de Jordânia
CEP: 39.920-000 – Estado de Minas Gerais
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015

ANEXO V
MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAR ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO
Organização:

PREFEITURA MUNICÍPIO DE JORDÂNIA
O
N

R

I A

C

ESTADO DE MINAS GERAIS

O

S

S

U
R

S

O

E

T

S

L

Processo Seletivo Simplificado – Edital 01/2015

A

A

S

I

T E

N

D

Ê

N

C

I A

T E N D Ê N C IA A S S E S S O R IA E C O N S U L T O R IA

www.tendenciaconcursos.com.br

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DA INSCRIÇÃO
NOME:
CARGO:
ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

DOC. IDENTIDADE:

FONE:

CPF:

DATA DE NASCIMENTO:
DEFICIENTE:

CEP:

 SIM

/
 NÃO
 Brasileira

NACIONALIDADE:

/

 Estrangeira

Pelo presente, requeiro isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição no Processo Seletivo Simplificado - Edital 001/ 2015 da Prefeitura
Municipal de JORDÂNIA, e, para tanto:
DECLARO
- Pertencer a família de baixa renda, estando impossibilitado de arcar com as despesas da inscrição sem prejuízo de meu próprio sustento e/ou de
meus familiares e que sou membro de família de baixa renda, de que trata o Decreto nº 6.135 de 26/06/07, respondendo civil e criminalmente
pelo inteiro teor desta declaração
- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CADÚnico, por membro de família de baixa renda, de que trata o
Decreto nº 6.135 de 26/06/07, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor desta declaração.
- Ter conhecimento que declarações inverídicas ou falsidade de documentos apresentados, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a
nulidade de minha inscrição e a minha desclassificação no concurso, sujeitando-me às penalidades da Lei em vigência, respondendo civil e
criminalmente, pelo inteiro teor de minha declaração, nos termos do artigo 299 do Código Penal Brasileiro.
para tanto, apresento:
[ ] Comprovante de inscrição de minha família em programa de ajuda social dos governos Federal ou Estadual;
Número de Identificação Social – NIS:____________________________________
JORDÂNIA/MG _____ de ___________________de 2015.
________________________________
Assinatura do Requerente

 Deferido  Indeferido

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DA INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Edital 01/2015 - PREFEITURA DE JORDÂNIA/MG.
PROTOCOLO
Recebemos do Sr. (s) _______________________________________________________________________________________
Candidato ao cargo _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO.

Em ____ de ______________ de 2015

ATENÇÃO: O candidato que encaminhar sua documentação via CORREIOS (item 4.7.1 do Edital), deverá guardar o Aviso de Recebimento (AR)
juntamente com este protocolo.
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