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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017 
 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA/MG torna público 
que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de provas para 
preenchimento de vagas do seu quadro de empregos públicos, com base na 
legislação vigente, notadamente as Leis Municipais LC nº 015/2011, 35/2014, 
36/2014 Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, bem como na Portaria nº 
035/2017 e na Constituição Federal, que dão respaldo legal e normatizam as 
regras estabelecidas neste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Cargo 
N° 

Vagas 
PcD 

Requisitos 
para 

Provimento 
Taxa 

Carga 
Horária Vencimentos 

NÍVEL MÉDIO 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
06 1 

Ensino Médio 
Completo, CNH 
Categoria “A”. 

Gratuito 40 h/s 
R$ 

1.105,36 

Total Geral de 
Vagas 

06 

 
 
 

Quadro 1: Cargos e vagas. 

 

*A única vaga acima evidenciada não entra no cômputo do total de 
vagas para o Processo Seletivo, tratando-se de reserva de vagas para 
Pessoas com Deficiência, nos termos da legislação sobre o tema. 

 
NOTAS:  
1) Siglas: PcD = Pessoas com Deficiência; h/s = horas semanais; CNH = 

Carteira Nacional de Habilitação. 
2) Escolaridade Mínima Exigida: realizada em instituição educacional 

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. 
 
1.1. O Processo Seletivo a que se refere o presente Edital será realizado 

sob a responsabilidade do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DA LIMEIRA, e compreenderá:  

 1ª Etapa - provas escritas e objetivas de múltipla escolha para todos os 
cargos, de caráter eliminatório e classificatório devendo o candidato obter no mínimo 
50% de acertos; 

 2ª Etapa – Prova de conhecimento prático em informática de caráter 
Classificatório. 
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 3ª Etapa - comprovação de requisitos sendo estes a carteira nacional de 
habilitação categoria “A” e exames médicos, de caráter apenas eliminatório, a ser 
realizada pela Administração Municipal após a homologação do Processo Seletivo 
Simplificado. 

1.2. O Prefeito Municipal nomeou Comissão Especial para a Coordenação e 
Acompanhamento deste Processo Seletivo, através da Portaria nº 035/2017, de 
03/04/2017. 

1.3. O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento da vaga 
discriminada no quadro 1 deste Edital. 

1.4. O regime jurídico no qual serão contratados os candidatos aprovados e 
classificados será o do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rosário da 
Limeira. 

1.5. As Etapas deste Processo Seletivo Simplificado serão realizadas no 
Município de Rosário da Limeira/MG, na Escola Municipal Maria Auxiliadora Benini 
Bonato, localizada a Rua Cônego Américo Duarte, bairro centro, podendo este ser 
alterado com a publicação antecipada por portaria emitida pelo Executivo Municipal. 

1.5.1. Adicionalmente os candidatos aprovados e classificados deverão 
realizar curso introdutório de formação inicial e permanente, sob a responsabilidade 
da Administração Municipal, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2.006. 

1.6. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado serão 
convocados, observada estritamente a ordem de classificação no cargo, de acordo 
com a necessidade e conveniência da Administração Municipal. 

1.7. Para todos os fins deste Processo Seletivo será considerado o horário 
oficial de Brasília/DF. 

 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 
 
2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha 

adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos 
(Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, Constituição Federal - § 1° do art. 12 de 
05/10/1988 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998 – art. 3º). 

2.2. Ter na data da contratação 18 (dezoito) anos completos. 
2.3. Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se 

do sexo masculino, do Serviço Militar. 
2.4. Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos. 
2.5. Possuir aptidão física e mental. 
2.6. Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo, à época da 

contratação conforme solicitado no quadro 1 do item 1. 
2.7. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 
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3. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 

 
As inscrições se realizarão no Auditório da Policlínica Municipal Antônio 

Fortunato Arena localizada à Rua Professora Maria José, S/N, bairro centro, deste 
Município, no horário de 8:00h às 11:00h e das 13:30h às 16:00h nos dias 08, 09 e 
10 de maio de 2017. 

 
3.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 
3.1.1. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) e Cédula de Identidade do Candidato(a). 
3.1.2. Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado o candidato que usar o CPF de terceiro para realizar 
a sua inscrição, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

3.1.3. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento, inclusive quanto à realização das provas nos prazos 
estipulados. 

3.1.4. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as provas e a 
contratação do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer declaração 
e/ou irregularidade nas provas e/ou em informações fornecidas, garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

3.1.5. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 
3.1.6. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 

certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Não será deferida a 
solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 

3.1.7. O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e que aceita, 
caso aprovado, quando de sua convocação, entregar, após a homologação do 
Processo Seletivo Simplificado, os documentos comprobatórios dos requisitos 
exigidos para o respectivo cargo. 

3.1.7.1. Os recursos interpostos deverão conter os dados necessários à 
identificação do candidato, como seu nome, número de inscrição e cargo. 

3.1.8. As inscrições deverão ser exclusivamente no local conforme item 3. 
3.1.9. As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Prefeitura Municipal de Rosário da 
Limeira do direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não 
preencher o requerimento de forma completa, correta e/ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

3.1.9.1. O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência 
quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em listagens e resultados no 
decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de nascimento, notas e 
desempenho nas provas, entre outros, tendo em vista que essas informações são 
essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao Processo 
Seletivo Simplificado. Não caberão reclamações posteriores neste sentido, ficando 
cientes também os candidatos de que possivelmente tais informações poderão ser 
encontradas na rede mundial de computadores através dos mecanismos de busca 
atualmente existentes. 
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3.1.9.2. Após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese 
alguma, solicitação de alteração dos dados contidos na inscrição. 

3.1.10. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para 
realização das provas deverá solicitá-la no ato do Requerimento de Inscrição, 
indicando, claramente, quais os recursos especiais necessários e, laudo médico 
(original ou cópia autenticada) que justifique o atendimento especial solicitado. A 
solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e 
de razoabilidade. 

3.1.10.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a 
realização das provas deverá levar somente um acompanhante, que ficará em sala 
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 

3.1.10.1.1. Será concedido tempo adicional para a execução da prova à 
candidata devido ao tempo despendido com a amamentação. 

3.1.10.2.  A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo 
a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

3.1.11. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta 
de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 

3.1.12. A alocação dos candidatos nos locais designados para as provas será 
definida tendo por critério a ordem alfabética de nomes dos inscritos. 

 

4. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

4.1. As pessoas com deficiência, assim entendido aquelas que se 
enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 
e suas alterações, têm assegurado o direito de inscrição no presente Processo 
Seletivo Simplificado, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do 
cargo para o qual concorram. 

4.1.1. Do total de vagas existentes para cada cargo e que vierem a ser criadas 
durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, 5% (cinco por cento) 
ficarão reservadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, 
desde que apresentem laudo médico (documento original ou cópia autenticada) 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como 
a provável causa da deficiência, conforme modelo constante do Anexo II deste Edital. 

4.1.2. Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº 3.298/1999, se na 
aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada 
cargo resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número 
inteiro subsequente. Contudo, será respeitado o limite máximo de 20% (vinte por 
cento) para esta reserva. 

4.1.3. A convocação dos candidatos na condição de pessoa com deficiência 
deverá obedecer ao seguinte critério: a primeira convocação ocorrerá na 5ª vaga 
aberta, a segunda na 21ª, a terceira na 41ª e posteriormente a cada vinte novas 
vagas. 

4.2. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá 
requerer atendimento especial, conforme estipulado neste Edital, para o dia de 
realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização 
destas, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/1999. 

4.2.1. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência que 
necessite de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo 
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expressamente por ocasião da inscrição no Processo Seletivo Simplificado, com 
justificativa acompanhada de parecer original emitido por especialista da área de sua 
deficiência, nos termos do §2º do art. 40 do Decreto Federal nº 3.298/1999. O 
parecer citado deverá ser apresentado no ato de sua inscrição. Caso o candidato não 
apresente o parecer do especialista, não realizará as provas com tempo adicional. 

4.2.1.1. A concessão de tempo adicional para a realização das provas somente 
será deferida caso tal recomendação seja decorrente de orientação médica 
específica contida no laudo médico apresentada pelo candidato. Em nome da 
isonomia entre os candidatos, por padrão, será concedida 1  (uma) hora adicional a 
candidatos nesta situação. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia 
autenticada), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O laudo 
médico (original ou cópia autenticada) terá validade somente para este Processo 
Seletivo Simplificado e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias 
desse laudo. 

4.2.2. O candidato que não solicitar condição especial na forma determinada 
neste Edital, de acordo com a sua condição, não a terá atendida sob qualquer 
alegação, sendo que a solicitação de condições especiais será atendida dentro dos 
critérios de razoabilidade e viabilidade. 

4.3. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar pessoa com 
deficiência, se aprovado no Processo Seletivo Simplificado, figurará na listagem de 
classificação de todos os candidatos ao cargo e, também, em lista específica de 
candidatos na condição de pessoa com deficiência. 

4.4. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, se 
convocados para a realização dos procedimentos pré-admissionais, deverão 
submeter-se à perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal de Rosário da 
Limeira - MG, que verificará sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência 
ou não, bem como sobre o grau de deficiência incapacitante para o exercício do 
cargo, nos termos do art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/1999. 

4.4.1. A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão 
do candidato, observada a compatibilidade da deficiência da qual é portador com as 
atribuições do cargo. 

4.5. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo 
médico que ateste a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – 
CID, conforme especificado no Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, 
bem como a provável causa da deficiência. 

4.6. A não observância do disposto no subitem 4.5, a reprovação na perícia 
médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito aos 
quantitativos reservados aos candidatos em tais condições. 

4.6.1. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua 
deficiência será excluído do processo, em qualquer fase deste Processo Seletivo 
Simplificado, e responderá, cívil e criminalmente, pelas consequências decorrentes 
do seu ato, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

4.7. O candidato aprovado nos Exames Médicos Pré-Admissionais, porém 
não enquadrado como pessoa com deficiência, caso seja aprovado na primeira etapa 
do Processo Seletivo Simplificado, continuará figurando apenas na lista de 
classificação geral do cargo. 

4.8. O candidato na condição de pessoa com deficiência reprovado na 
perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do 
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cargo de atuação será eliminado do Processo Seletivo, garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

4.9. Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de 
pessoa com deficiência aprovados no Exame Médico Pré-Admissional, serão 
convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificação 
de todos os candidatos ao cargo. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
O Processo Seletivo Simplificado consistirá na aplicação de provas escritas 

objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de 
conhecimento prático em informática de caráter classificatório. 

 
5.1. DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
Serão aplicadas provas escritas objetivas de múltipla escolha, de caráter 

eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos programáticos constantes do 
Anexo I deste Edital, com a seguinte distribuição de questões entre as seguintes 
disciplinas: 

 

TABELA I - NÍVEL MÉDIO 
CARGOS: Agente Comunitário de Saúde 

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

Língua Portuguesa 10 2,5 

Matemática 5 2,5 

Conhecimentos Específicos 15 2,5 

TOTAL DE QUESTÕES 30 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 75 pontos 

 
5.1.1. A prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e 

classificatório, constará de 30 (trinta) questões para ambos os cargos, valendo 2,5 
(dois pontos e meio) cada questão, e terá pontuação total variando do mínimo de 0 
(zero) ponto ao máximo de 75 (setenta e cinco) pontos, conforme evidenciado nas 
tabelas do subitem anterior. 

5.1.2. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla 
escolha. 

As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções (A a E) e uma única resposta correta. 

5.1.3. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para 
o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção das 
provas. O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade 
do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas 
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contidas neste Edital e no cartão de respostas. Em hipótese alguma haverá 
substituição do cartão por erro do candidato. 

5.1.4. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou 
rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas, para não prejudicar o desempenho do candidato. 

5.1.5. O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao 
fiscal o Cartão de Respostas, devidamente assinado no local indicado. 

5.1.6. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
de marcações feitas incorretamente no Cartão de Respostas. Serão consideradas 
marcações incorretas as que estiverem em desacordo com este Edital e com o 
Cartão de Respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada 
e campo de marcação não preenchido integralmente. 

5.1.7. Não será permitido que as marcações no Cartão de Respostas sejam 
feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado 
atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será 
acompanhado por um fiscal da Prefeitura Municipal devidamente treinado. 

5.1.8. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de 
qualquer modo, danificar o seu Cartão de Respostas, sob pena de arcar com os 
prejuízos advindos da impossibilidade da sua leitura. 

 
5.2. DA PROVA DE CONHECIMENTO PRÁTICO EM INFORMÁTICA. 
Será aplicada prova de conhecimento prático em informática em caráter 

classificatório, abrangendo os conteúdos programáticos constantes na tabela II deste 
Edital, com a seguinte distribuição de questões entre as seguintes disciplinas: 

 

TABELA II - NÍVEL MÉDIO 

CARGOS: Agente Comunitário de Saúde 

Conteúdo 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

PONTOS POR 
QUESTÃO 

Digitação de texto (Quantitativo) 1 10 
Correção Ortográfica 1 5 

Formatação de texto 1 10 

TOTAL DE QUESTÕES 3 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 25 pontos 

 
5.2.1. A prova prática em informática, de caráter classificatório, constará de 3 

Quatro questões para ambos os cargos, valendo os pontos constantes na tabela II 
para cada questão, e terá pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao 
máximo de 25 (vinte e cinco) pontos, conforme evidenciado na tabela do subitem 
anterior. 
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5.3. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA E PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. 

A prova escrita objetiva de múltipla escolha e Prática de Informática serão 
realizadas na cidade de Rosário da Limeira, com datas constantes na tabela III, com 
duração de 3 (três) horas, em um turno, conforme disposto no quadro a seguir: 

 
 
 

TABELA III 

DATA 
PROVÁVEL 

HORÁRIO Prova 

21 de maio de 
2017 (Domingo) 

MANHÃ: 09h00min 
às 12h00min (horário 
oficial de Brasília/DF) 

Escritas Objetivas de Múltipla 
Escolha 

28 de maio de 
2017 (Domingo) 

MANHÃ: 09h00min 
(horário oficial de 

Brasília/DF)* 
Prática de Informática 

 
* A prova Prática de informática terá inicio as 09h, e serão formadas turmas de 
acordo com a disponibilidade de computadores, respeitando a ordem alfabética 
dos candidatos aprovados na prova escrita e objetiva e duração de 20 minutos 
a cada turma. 
5.3.1. O caderno de provas contém todas as informações pertinentes ao 

Processo, devendo o candidato ler atentamente as instruções, inclusive, quanto à 
continuidade do Processo. 

5.3.1.1. Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o 
substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.  

5.3.1.2. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 
membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes aos seus conteúdos e/ou aos critérios de avaliação, sendo 
que é dever do candidato estar ciente das normas contidas neste Edital. 

5.3.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado 
para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de 
material transparente e de ponta grossa, do cartão de confirmação de inscrição e do 
documento de identidade original. 

5.3.3. Poderá ser admitido o ingresso de candidato que não esteja portando o 
cartão de confirmação de inscrição no local de realização das provas apenas quando 
o seu nome constar devidamente na relação de candidatos afixada na entrada do 
local de aplicação. 

5.3.4. No horário fixado para o início das provas, conforme estabelecido neste 
Edital, os portões da unidade serão fechados pelo Coordenador da Unidade, em 
estrita observância do horário oficial de Brasília/DF, não sendo admitidos quaisquer 
candidatos retardatários. O procedimento de fechamento dos portões será registrado 
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em ata, sendo colhida a assinatura do porteiro e do próprio Coordenador da Unidade, 
assim como de dois candidatos, testemunhas do fato. 

5.3.4.1. Antes do horário de início das provas, o responsável na unidade pela 
aplicação requisitará a presença de dois candidatos que, juntamente com dois 
integrantes da equipe de aplicação das provas, presenciarão a abertura da 
embalagem de segurança onde estarão acondicionados os instrumentos de 
avaliação (envelopes de segurança lacrados com os cadernos de provas, folhas de 
respostas, entre outros instrumentos). Será lavrada ata desse fato, que será 
assinada pelos presentes, testemunhando que o material se encontrava devidamente 
lacrado e com seu sigilo preservado. 

5.3.5. Durante a realização das provas, a partir do ingresso do candidato na 
sala de provas, será adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos 
mediante verificação do documento de identidade, da coleta da assinatura, entre 
outros procedimentos, de acordo com orientações do fiscal de sala. 

5.3.6. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após o horário fixado para o seu início. 

5.3.7. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos 
de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; 
certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham valor legal como 
identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (modelo com foto). 

5.3.7.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 
realização das provas, documento de identidade original por motivo de perda, furto 
ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. 

5.3.7.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 
nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, 
não identificáveis e/ou danificados, que definitivamente não identifiquem o portador 
do documento. 

5.3.7.3. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 
autenticada, bem como protocolo de documento. 

5.3.7.4. Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar 
documento de identidade original, na forma definida no subitem ou não apresentar o 
boletim de ocorrência conforme especificações do subitem deste Edital, não fará as 
provas e será automaticamente excluído do Processo Seletivo Simplificado. 

5.3.7.5. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir 
com clareza a identificação do candidato e sua assinatura. 

5.3.7.6. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data ou 
em horário diferentes dos predeterminados em Edital ou em comunicado. 

5.3.8. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação 
entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, 
lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato 
ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, 
dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de 
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qualquer modelo e etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira sobre tais equipamentos. No caso do 
candidato, durante a realização das provas, ser surpreendido portando os aparelhos 
eletrônicos citados, será automaticamente lavrado no Termo de Ocorrência o fato 
ocorrido e ELIMINADO automaticamente do processo de seleção. Para evitar 
qualquer situação neste sentido, o candidato deverá evitar portar no ingresso ao local 
de provas quaisquer equipamentos acima relacionados. 

5.3.8.1. Não será permitida também ao candidato a utilização de telefone celular 
ao final das provas, enquanto o mesmo estiver dentro da unidade de aplicação. 

5.3.9. Não será permitida, durante a realização da prova escrita, a utilização 
pelo candidato de óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia) ou 
quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro e etc.). 

5.3.10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. 
Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar 
termo desistindo do Processo Seletivo Simplificado e, caso se negue, deverá ser 
lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo 
fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

5.3.11. Não haverá segunda chamada para as provas escrita objetiva de 
múltipla escolha e Prática de Informática. Será excluído do Processo Seletivo 
Simplificado o candidato que faltar à prova escrita ou chegar após o horário 
estabelecido. 

5.3.12. Não haverá na sala de provas marcador de tempo individual, uma vez 
que o tempo de início e término da prova será determinado pelo Coordenador da 
Unidade de aplicação, conforme estabelecido no subitem 5.3, deste Edital, dando 
tratamento isonômico a todos os candidatos presentes. 

5.3.13. O candidato apenas poderá retirar-se do local de provas depois de 
decorridos 60 (sessenta) minutos do início de sua realização, contudo não poderá 
levar consigo o caderno de prova. O candidato somente poderá retirar-se do local de 
realização da prova escrita levando o caderno de prova no decurso dos últimos 60 
(sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

5.3.14. O fiscal de sala orientará os candidatos quando do início das provas 
que o único documento que deverá permanecer sobre a carteira é o documento de 
identidade original, de modo a facilitar a identificação dos candidatos para a 
distribuição de seus respectivos Cartões de Respostas. 

5.3.14.1. Não será permitido ao candidato realizar anotação de 
informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

5.3.14.2. Todos os candidatos, ao terminarem a prova, deverão 
obrigatoriamente entregar ao fiscal de aplicação o Cartão de Respostas que será 
utilizado para a correção de sua prova. O candidato que descumprir a regra de 
entrega de tal documento será ELIMINADO do certame. 

5.3.15. Terá sua prova anulada e será automaticamente ELIMINADO do 
Processo Seletivo Simplificado o candidato que durante a realização: a) retirar-se do 
recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; b) for 
surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das 
provas; c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento 
similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, 
gravador, receptor e/ou pagers e/ou que se comunicar com outro candidato; e) faltar 
com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
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provas, as autoridades presentes e/ou os candidatos; f) fizer anotação de 
informações relativas às suas respostas em qualquer meio; g) descumprir as 
instruções contidas no caderno de provas e no Cartão de Respostas; h) recusar-se a 
entregar o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à sua realização; i) 
ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas; j) não 
permitir a coleta de sua assinatura; k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; l) for surpreendido portando ou 
fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a 
realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado. 

5.3.15.1. Caso aconteça algo atípico no dia de realização da prova, será 
verificado o incidente, e caso seja verificado que não houve intenção de burlar o 
edital o candidato será mantido no Processo Seletivo Simplificado. 

5.3.15.2. Ao término das provas o candidato deverá se retirar do recinto de 
aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

5.3.16. A ocorrência de quaisquer das situações contidas no subitem 5.3.15 
implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude, garantido o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 

5.3.16.1. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado 
de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo Simplificado, garantido o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 

5.3.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas escritas e prática em virtude de afastamento do candidato da 
sala de provas. 

5.3.18. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como 
nas dependências do local de aplicação. 

5.3.19. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta 
do local de realização das provas escrita e prática e o comparecimento no horário 
determinado. 

5.3.19.1. O candidato deverá observar atentamente o cartão de 
confirmação de inscrição especificando o horário e local/cidade de realização das 
provas, inclusive estando atento quanto à possibilidade da existência de endereços 
similares e/ou homônimos. É recomendável, ainda, visitar com antecedência o local 
de realização da respectiva prova. 

 

6. DOS PROGRAMAS 

 
6.1. Os programas/conteúdo programático da prova escrita deste certame 

compõe o Anexo I do presente Edital. 
6.2. O Anexo I, integrante deste Edital, contempla apenas o Conteúdo 

Programático, o qual poderá ser buscado em qualquer bibliografia sobre o assunto 
solicitado. 

6.2.1. As regras ortográficas implementadas pelo Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa, promulgado pelo Decreto nº 6.583, de 29/09/2008, serão 
utilizadas nos enunciados e/ou alternativas de respostas das questões das provas, 
sendo o conhecimento destas novas regras exigido para a resolução das mesmas. 
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6.3. A Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira/MG, não se responsabiliza 
por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este 
Processo Seletivo Simplificado no que tange ao conteúdo programático. 

6.4. Os itens das provas objetiva e prática poderão avaliar habilidades que 
vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, 
análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. 

6.5. Cada item da prova objetiva poderá contemplar mais de uma habilidade 
e conhecimentos relativos a mais de uma área de conhecimento. 

 

7. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 
 
7.1. Será classificado o candidato que obtiver aprovação de no mínimo 50% 

(Cinquenta porcento) de acertos na prova escrita objetiva de múltipla escolha e 
efetivação da prova prática em informática. 

7.2. A classificação final dos candidatos será feita pelo total dos pontos 
obtidos na prova escrita objetiva de múltipla escolha e prova prática de informática. 

7.3. Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de 
pontos serão fatores de desempate os seguintes critérios: a) maior pontuação na 
prova escrita objetiva de Conhecimentos Específicos; b) maior pontuação na prova 
escrita objetiva de Língua Portuguesa; c) maior pontuação na prova escrita objetiva 
de Matemática; d) Maior pontuação na prova prática de informática e e) maior idade. 

7.3.1. Os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
completos até o último dia de inscrição no certame, terão a idade como primeiro 
critério de desempate, hipótese em que terá preferência o mais idoso. Caso persista 
o empate, deverá ser observado o critério estabelecido no item 7.3, conforme 
estabelecido na Lei em vigor. 

 

8. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

 
8.1. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será divulgado no quadro 

de avisos da Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira, Secretaria Municipal de 
Saúde de Rosário da Limeira, e site oficial do Município de Rosário da Limeira, 
através do endereço eletrônico www.rosariodalimeira.mg.gov.br, a partir das 
16h00min do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha (segunda-feira). 

8.2. O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito oficial 
preliminar da prova objetiva disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente 
ao da divulgação (terça-feira), na Secretaria Municipal de Saúde de Rosário da 
Limeira. 

8.3. A interposição de recursos poderá ser feita em loco, apenas no prazo 
recursal. 

8.3.1. Caberá recurso à Comissão contra erros materiais ou omissões de cada 
etapa, constituindo as etapas: publicação do Edital, inscrição dos candidatos, 
divulgação do gabarito oficial e divulgação da pontuação provisória nas provas 
escrita e prática, incluído o fator de desempate estabelecido, até 2 (dois) dias úteis 
após o dia subsequente da divulgação/publicação oficial das respectivas etapas. 

http://www.rosariodalimeira.mg.gov.br/
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8.3.2. São passiveis os recursos contra todas as decisões proferidas durante 
a realização do Processo Seletivo Simplificado, objeto deste Edital, que tenha 
repercussão na esfera de direitos dos candidatos. 

8.4. Os recursos julgados serão divulgados no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira e Secretaria Municipal de Saúde de 
Rosário da Limeira. 

8.5. Não será aceito recursos por meios diversos ao que determina o 
subitem 8.3 deste Edital. 

8.6. O recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a 
indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente 
fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, 
itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e 
argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado. 

8.6.1. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 

8.7. Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do 
prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente da publicação 
de cada etapa, ou não fundamentados. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos 
enviados pelo correio, fac-símile (fax), ou qualquer outro meio que não o previsto 
neste Edital. 

8.8. A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em 
última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual 
não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, 
havendo manifestação posterior da Banca Examinadora. 

8.9. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, 
recursos de recursos, recurso de gabarito oficial definitivo e/ou recurso de resultado 
definitivo, exceto no caso previsto no subitem anterior. 

8.10. O recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será 
preliminarmente indeferido. 

8.11. Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, 
a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

8.12. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial 
preliminar de item integrante de provas, essa alteração valerá para todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 

documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do 
Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, 
sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração, garantido o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 

9.2. Os candidatos classificados serão convocados para a realização da 
Comprovação de Requisitos e Exames Médicos e submeter-se-ão à apreciação da 
Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira/MG, apresentando os seguintes 
documentos:  

1ª Fase - Habilitação para o cargo, apresentando os seguintes documentos: 
a) Cópia autenticada em cartório ou original da Carteira de Identidade; 
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b) Cópia autenticada em cartório ou original do Título de Eleitor e certidão 
de quitação com a Justiça Eleitoral expedida há no máximo 30 (trinta) dias; 

c) Cópia autenticada em cartório ou original do CPF; 
d) Cópia autenticada em cartório ou original da CNH ; 
e) Cópia autenticada em cartório ou original do Certificado de Reservista, 

ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo 
masculino); 

f) Cópia autenticada em cartório ou original da Certidão de nascimento ou 
casamento; 

g) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver); 
h) Exibição da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
i)  Uma fotografia tamanho 3x4 recente, colorida; 
j)  Fotocópia autenticada em cartório ou original dos documentos que 

comprovem a escolaridade exigida para o cargo / categoria profissional / 
especialidade, conforme discriminado neste Edital, e respectivo registro no conselho 
de fiscalização do exercício profissional, se o cargo exigir; 

j) Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso 
correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante deste 
Edital; e 

k) Fotocópia autenticada em cartório ou original do comprovante de 
residência. 

2ª Fase - Exame médico pré-admissional, apenas se o candidato convocado 
apresentar todos os documentos solicitados na 1ª Fase. O candidato convocado 
deverá submeter-se a exame médico pré-admissional ou a exame médico específico 
(pessoas com deficiência) a ser realizado pelo órgão de saúde indicado pela 
Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira - MG. 

9.3. Considerado apto para o desempenho do cargo, nas duas fases 
previstas no item 9.2 deste Edital, e também no Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Permanente, o candidato será convocado por ato do Poder Executivo e 
deverá assumir o cargo no prazo previsto pela Prefeitura Municipal de Rosário da 
Limeira. 

9.4. O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e 
exames exigidos na 1ª e 2ª fases de convocação, conforme item 9.2, perderá 
automaticamente o direito à contratação ou sob declaração de renúncia temporária, 
passará para o final da lista classificatória. 

9.5. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas 
estabelecido neste Edital serão chamados para o ingresso no emprego público, 
sendo-lhes assegurado o direito subjetivo de contratação, a qual, quando ocorrer, 
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação. 

9.6. A validade deste Processo Seletivo Simplificado é de 1 (um) ano, 
contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogada uma vez, por igual 
período. 

9.7. O candidato que desejar relatar a Prefeitura Municipal de Rosário da 
Limeira fatos ocorridos durante a realização do Processo Seletivo Simplificado ou 
que tenha necessidade de outras informações, deverá efetuar contato junto a 
Prefeitura pelo telefone (32) 3723-1202. 

9.8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de 
todos os atos, editais e comunicados oficiais referentes a este Processo Seletivo 
Simplificado, divulgados no quadro de avisos e site oficial da Prefeitura. 
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9.9. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto a 
Prefeitura, enquanto estiver participando do Processo Seletivo Simplificado. Serão de 
inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização do 
seu endereço. 

9.10. O candidato que desejar comprovante de comparecimento na prova 
escrita deverá solicitá-lo ao coordenador do local de provas em que o candidato 
efetuou a referida prova. 

9.11. A inscrição implicará, por parte do candidato, conhecimento e aceitação 
das normas contidas neste Edital. 

9.12. A organização, aplicação, correção e elaboração das provas ficarão 
exclusivamente a cargo da Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira, e os 
pareceres referentes a recursos serão efetuados em conjunto com a Comissão 
Especial de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado. 

9.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 
ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado. 

9.14. A Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira - MG se exime das 
despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer das fases do 
certame, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial, reaplicação 
de qualquer fase, inclusive de provas, de acordo com determinação da Prefeitura 
Municipal de Rosário da Limeira - MG. 

9.15. Os resultados divulgados no mural e site oficial da Prefeitura terão 
caráter oficial. Os prazos para interposição de recursos em qualquer fase deverão 
ser contados com estrita observância da hora e dia da publicação. 

9.16. Legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste 
Edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores 
não serão objeto de avaliação nas provas do Processo. 

9.17. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser 
feitas por meio de Edital de Retificação. 

9.18. Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido 
expressamente previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Especial 
de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado constituído 
por ato do Prefeito Municipal de Rosário da Limeira, assessorados pelo 
Departamento Jurídico. 

9.19. Todos os documentos relacionados e descritos, constantes nesse 
Edital, serão alocados e armazenados em local adequado para sua manutenção e 
preservação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da expiração do prazo 
de validade do Certame. Após essa data, a critério da Administração, poderão ser 
destruídos. 

9.20. O prazo de impugnação deste edital será de 5 (cinco) dias corridos a 
partir da sua data de publicação. 

 
 
Registra-se, publique-se e cumpra-se, Rosário da Limeira-MG, 18 de abril de 2017. 
 
 

__________________________ 
José Maria Pinto da Silva 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITAS OBJETIVA 
DE MÚLTIPLA ESCOLHA.  

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura, interpretação e compreensão de textos. A significação das palavras no 
texto. Emprego das classes de palavras. Pontuação. Acentuação gráfica. Ortografia. 
Fonética e fonologia. Termos essenciais da oração. Classificação das palavras 
quanto ao número de sílabas e quanto à disposição da sílaba tônica. Tempos e 
modos verbais. Reescrita de frases. 

 
MATEMÁTICA 

Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. 
Conjuntos numéricos. Equações do 1º e 2º graus. Sistemas de equações. 
Criptografia. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações 
entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e 
proporção. Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF 
Sistema de informação em saúde; Noções cidadania. Ética profissional. Politica 

Nacional de Atenção Básica, Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde – 
Ministério da Saúde, disponível em 
http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf. 
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ANEXO II – MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

 
 
 
Atesto para os devidos fins de direito que o 

Sr(a)________________________________ é portador(a) da(s) deficiência(s) 
(descrever a espécie e o  grau  ou  nível de deficiência), Código Internacional da 
Doença (CID), sendo  que  a deficiência foi/é causada pela seguinte causa: 
(descrever a provável causa da deficiência). 

 
 
 
 
 
Local:___________________________ Data:  /  /   
 
 
 
 
Nome, assinatura, número do CRM do médico especialista na área de 

deficiência/doença do candidato e carimbo, caso contrário, o atestado não terá 
validade. 
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ANEXO III – ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS DOS CARGOS 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Executar sob supervisão, tarefas 

auxiliares ligadas ao combate às endemias, como forma de prevenção de doenças, 
em regime de externato; realizar visitas campais para desenvolvimento de atividades 
inerentes às atribuições do cargo: exercer outras atividades relativas ao desempenho 
das atribuições do cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


