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MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG 

EDITAL Nº 01/2018 

 

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTE AZUL 

 

RETIFICAÇÃO 04 

 

Onde se Lê: 

O Município de Monte Azul e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP tornam 

público e estabelecem normas para a realização de Concurso destinado a selecionar candidatos para 

o provimento de cargos dos Quadros da Prefeitura Municipal de Monte Azul, observados os termos 

da Lei Orgânica do Município de Monte Azul (LOM), bem como Lei Municipal nº 343/1994, Lei 

Municipal nº 809/2015 e Lei Municipal nº 841/2016, o Decreto Federal nº 3.298/1999, a Lei 

Estadual nº 21.458/2014 e demais normas contidas neste Edital. 

 

Leia-se: 

O Município de Monte Azul e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP tornam 

público e estabelecem normas para a realização de Concurso destinado a selecionar candidatos para 

o provimento de cargos dos Quadros da Prefeitura Municipal de Monte Azul, observados os termos 

da Lei Orgânica do Município de Monte Azul (LOM), bem como Lei Municipal nº 343/1994, Lei 

Municipal nº 809/2015 e Lei Municipal nº 841/2016, Lei Municipal 901/2018 o Decreto Federal nº 

3.298/1999, a Lei Estadual nº 21.458/2014 e demais normas contidas neste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Onde se Lê: 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. Este Concurso Público oferta um total de 201 (duzentas e uma) vagas, conforme ANEXO I 

deste Edital, bem como formação de cadastro de reserva para os classificados que excederem 

as vagas ofertadas, inclusive de deficientes. 

2.2. Em atendimento ao Decreto Federal nº 3.298/1999, 5% (cinco por cento) do total de vagas 

oferecidas neste Concurso Público serão reservadas a candidatos com deficiência, de acordo 

com os critérios definidos pelo artigo 4º do referido dispositivo legal, observada a exigência 

de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, totalizando 10 (dez) vagas.  

2.3. O percentual de 5% (cinco por cento) de reserva de que trata o item 2.2 deste Edital será 

aplicado sobre o número total de vagas disponibilizadas por cargo e por base, conforme 

disposto no ANEXO I deste Edital. 

2.3.1. O candidato que se inscrever na condição de pessoa com deficiência onde não haja vaga 

reservada nos termos do Decreto Federal nº 3.298/1999, somente poderá ser admitido nesta 

condição se houver ampliação das vagas inicialmente ofertadas neste Edital, a critério da 

Administração Pública, sendo convocado conforme item 6.18. 

2.3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata este item resulte em um número fracionado, 

este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

2.3.3. O arredondamento descrito no subitem anterior não será aplicado caso o número resultante 

ultrapasse 20% (vinte por cento) do número de vagas prescritas, nesse caso o número 

fracionado deverá ser reduzido, restando apenas o número inteiro sem a fração. 

2.3.4. O primeiro candidato com deficiência classificado no Concurso Público será convocado 

para ocupar a quinta vaga aberta, enquanto aos demais candidatos com deficiência 

aprovados, serão convocados para ocupar a 21º, 41º e a 61º vagas e assim sucessivamente, 

respeitando o intervalo de 20 vagas e observada a ordem de classificação. 

2.3.5. Caso surjam novas vagas, durante o prazo de validade do Concurso Público, essas deverão 

ser somadas às vagas já existentes e, novamente, ser aplicado o disposto no item 2.3. 

Leia-se:  

2. DAS VAGAS 
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2.1. Este Concurso Público oferta um total de 184 (cento e oitenta e quatro) vagas, conforme       

ANEXO I deste Edital, bem como formação de cadastro de reserva para os classificados que      

excederem as vagas ofertadas, inclusive de deficientes. 

2.2. Em atendimento ao Decreto Federal nº 3.298/1999, 5% (cinco por cento) do total de vagas 

oferecidas neste Concurso Público serão reservadas a candidatos com deficiência, de acordo 

com os critérios definidos pelo artigo 4º do referido dispositivo legal, observada a exigência 

de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, totalizando 9 (nove) vagas.  

2.3. O percentual de 5% (cinco por cento) de reserva de que trata o item 2.2 deste Edital será 

aplicado sobre o número total de vagas disponibilizadas por cargo e por base, conforme 

disposto no ANEXO I deste Edital. 

2.3.1. O candidato que se inscrever na condição de pessoa com deficiência onde não haja vaga 

reservada nos termos do Decreto Federal nº 3.298/1999, somente poderá ser admitido nesta 

condição se houver ampliação das vagas inicialmente ofertadas neste Edital, a critério da 

Administração Pública, sendo convocado conforme item 6.18. 

2.3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata este item resulte em um número fracionado, 

este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

2.3.3. O arredondamento descrito no subitem anterior não será aplicado caso o número resultante 

ultrapasse 20% (vinte por cento) do número de vagas prescritas, nesse caso o número 

fracionado deverá ser reduzido, restando apenas o número inteiro sem a fração. 

2.3.4. O primeiro candidato com deficiência classificado no Concurso Público será convocado 

para ocupar a quinta vaga aberta, enquanto aos demais candidatos com deficiência 

aprovados, serão convocados para ocupar a 21º, 41º e a 61º vagas e assim sucessivamente, 

respeitando o intervalo de 20 vagas e observada a ordem de classificação. 

2.3.5. Caso surjam novas vagas, durante o prazo de validade do Concurso Público, essas deverão 

ser somadas às vagas já existentes e, novamente, ser aplicado o disposto no item 2.3. 

 

Onde se lê: 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES 

 

3.6. O horário e o local de trabalho dos candidatos contratados serão determinados pelo 

MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG, à luz de seus interesses e necessidades, não podendo 

havendo mudança de local de trabalho no estágio probatório. 

 

Leia-se: 

3.DAS ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES 

3.6. O horário e o local de trabalho dos candidatos contratados serão determinados pelo 

MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG, à luz de seus interesses e necessidades, inclusive na 

área rural.  

 

 

Onde se Lê: 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. Disposições Gerais sobre as inscrições: 

4.1.1. A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do IBGP 

www.ibgpconcursos.com.br, por meio do link correspondente às inscrições do Edital 

01/2018 – MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG, no período compreendido entre 

09h00min do dia 04 de junho de 2018 e 15h59min do dia 04 de julho de 2018, 

considerando como horário oficial o de Brasília/DF, mediante o pagamento da respectiva 

taxa, por meio de boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária, observados os 

horários de atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária. 

4.1.3. Além das exigências contidas neste Edital, o candidato tem pleno conhecimento de que, 

depois de nomeado e admitido: 

a) Não poderá mudar de cargo público sem outro Concurso Público;  

b) Deverá assumir a vaga escolhida, respeitada sua opção, quando de sua inscrição, de acordo 

com o constante no Quadro do ANEXO I.  



  

Página 3 de 11 

c) As vagas deverão ser preenchidas de acordo com a necessidade do MUNICÍPIO DE 

MONTE AZUL/MG durante o prazo de validade do Concurso Público, respeitada a 

ordem de classificação. 

d) Estará impedido de acumular cargos, empregos ou funções públicas nos termos da 

legislação vigente. 

4.1.11. Depois de confirmados e transmitidos os dados cadastrados pelo candidato no Formulário 

Eletrônico de Inscrição e na Ficha Eletrônica de Isenção, não serão aceitos:  

a) Alteração no cargo indicado pelo candidato no Formulário Eletrônico de Inscrição ou na 

Ficha Eletrônica de Isenção.  

b) Transferências de inscrições ou da isenção do valor de inscrição entre pessoas.  

c) Transferências de pagamentos de inscrição entre pessoas.  

d) Alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência 

para a condição de pessoa com deficiência.  

 

4.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 

4.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela internet, no endereço 

eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, no período compreendido entre 

09h00min do dia 04/06/2018 às 15h59min do dia 04/07/2018, considerando como horário 

oficial o de Brasília/DF. 

4.2.2. Para inscrever-se neste Concurso Público, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br por meio do link correspondente às inscrições do Concurso 

Público do MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG – Edital nº 01/2018 e durante o 

período das inscrições, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos 

abaixo: 

a) Ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; 

b) Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela Internet, 

providenciando a impressão do Comprovante de Inscrição - CI; 

c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição correspondente, 

em qualquer banco do sistema de compensação bancária; 

d) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição descrita no subitem 4.2.3 deste 

Edital, até o dia do vencimento em qualquer agência bancária; 

e) Imprimir a 2ª via do boleto bancário caso não tenha efetuado o pagamento de sua inscrição, 

até a data de vencimento, somente até o dia 25/06/2018 até às 16h59min. Após esta data o 

candidato que não efetuar o pagamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar do 

Concurso Público. 

 

4.2.3. O valor da taxa de Inscrição a ser pago para participação neste Concurso Público será de: 

 

Escolaridade 
Valor 

Inscrição 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO R$      45,00 

FUNDAMENTAL COMPLETO R$      50,00 

MÉDIO/TÉCNICO R$      65,00 

SUPERIOR R$      85,00 

SUPERIOR (MÉDICO) R$    130,00 

 

4.2.6. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato 

neste Concurso Público. Para esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado 

do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite de 25/06/2018, não 

sendo considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode 

não ser processado ante a eventual insuficiência de saldo ou outras situações que não 

permitam o pagamento efetivo do valor da inscrição. 

 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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4.2.8. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 

após a data limite de 25/06/2018. 

4.2.13. As inscrições deferidas serão divulgadas no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br, até a data de 16/07/2018.  

 

Leia-se: 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. Disposições Gerais sobre as inscrições: 

 

4.1.1. A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do IBGP 

www.ibgpconcursos.com.br, por meio do link correspondente às inscrições do Edital 

01/2018 – MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG, no período compreendido entre 

09h00min do dia 18 de junho de 2018 e 15h59min do dia 18 de julho de 2018, 

considerando como horário oficial o de Brasília/DF, mediante o pagamento da respectiva 

taxa, por meio de boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária, observados os 

horários de atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária. 

 

4.1.3. Além das exigências contidas neste Edital, o candidato tem pleno conhecimento de que, 

depois de nomeado e admitido: 

a) Não poderá mudar de cargo público sem outro Concurso Público;  

b) Deverá assumir a vaga escolhida, respeitada sua opção, quando de sua inscrição, de acordo 

com o constante no Quadro do ANEXO I.  

c) As vagas deverão ser preenchidas de acordo com a necessidade do MUNICÍPIO DE 

MONTE AZUL/MG durante o prazo de validade do Concurso Público, respeitada a 

ordem de classificação. 

d) Estará impedido de acumular cargos, empregos ou funções públicas nos termos da 

legislação vigente. 

 

4.1.11. Depois de confirmados e transmitidos os dados cadastrados pelo candidato no Formulário 

Eletrônico de Inscrição e na Ficha Eletrônica de Isenção, não serão aceitos:  

a) Alteração no cargo indicado pelo candidato no Formulário Eletrônico de Inscrição ou na 

Ficha Eletrônica de Isenção.  

b) Transferências de inscrições ou da isenção do valor de inscrição entre pessoas.  

c) Transferências de pagamentos de inscrição entre pessoas.  

d) Alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência 

para a condição de pessoa com deficiência.  

 

4.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 

4.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela internet, no endereço 

eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, no período compreendido entre 

09h00min do dia 18/06/2018 às 15h59min do dia 17/07/2018, considerando como horário 

oficial o de Brasília/DF. 

4.2.2. Para inscrever-se neste Concurso Público, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br por meio do link correspondente às inscrições do Concurso 

Público do MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG – Edital nº 01/2018 e durante o 

período das inscrições, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos 

abaixo: 

a) Ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; 

b) Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela Internet, 

providenciando a impressão do Comprovante de Inscrição - CI; 

c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição correspondente, 

em qualquer banco do sistema de compensação bancária; 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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d) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição descrita no subitem 4.2.3 deste 

Edital, até o dia do vencimento em qualquer agência bancária; 

e) Imprimir a 2ª via do boleto bancário caso não tenha efetuado o pagamento de sua inscrição, 

até a data de vencimento, somente até o dia 17/07/2018 até às 16h59min. Após esta data o 

candidato que não efetuar o pagamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar do 

Concurso Público. 

 

4.2.3. O valor da taxa de Inscrição a ser pago para participação neste Concurso Público será de: 

 

Escolaridade 
Valor 

Inscrição 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO R$      45,00 

FUNDAMENTAL COMPLETO R$      50,00 

MÉDIO/TÉCNICO R$      65,00 

SUPERIOR R$      85,00 

 

 

4.2.6. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato 

neste Concurso Público. Para esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado 

do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite de 17/07/2018, não 

sendo considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode 

não ser processado ante a eventual insuficiência de saldo ou outras situações que não 

permitam o pagamento efetivo do valor da inscrição. 

 

4.2.8. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 

após a data limite de 17/07/2018. 

 

4.1.13. As inscrições deferidas serão divulgadas no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br, até a data de 30/07/2018.  

 

Onde se Lê: 

5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO___________________  

 

5.2. O candidato desempregado ou aquele que, em razão de limitações de ordem financeira, não 

possa arcar com o pagamento da inscrição, sob pena de comprometimento do sustento 

próprio e de sua família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição 

exclusivamente das 09h00min do dia 04 de junho de 2018 às 15h59min ao dia 06 de junho 

de 2018, considerando como horário oficial o de Brasília/DF. 

5.3. Para requerer a isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição, o candidato deverá 

comprovar uma das condições:  

 

5.3.1.1. Para comprovar a situação prevista no item 5.3.1 deste Edital, o candidato deverá:  

a) Apresentar documento de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

emitido pelo Ministério do Trabalho com data de desligamento anterior ao período de 

isenção, na situação “fechado” e com carimbo do MTE. 

b) Apresentar declaração de que encontra-se como desempregado, não possui nenhum 

vínculo estatutário vigente, não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o 

poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal, não exercer atividade 

legalmente reconhecida como autônoma, não gozar de nenhum benefício previdenciário 

de prestação continuada, não auferir nenhum tipo de renda – exceto a proveniente de 

seguro-desemprego, se for o caso – e que sua situação econômico-financeira não lhe 

permite pagar o referido valor sem prejuízo (ANEXO VI). 

5.3.1.2. Para comprovar a situação prevista no item 5.3.1 b, c e d deste Edital o candidato 

deverá: 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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a) Apresentar declaração de que encontra-se como desempregado, não possui nenhum 

vínculo estatutário vigente, não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o 

poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal, não exercer atividade legalmente 

reconhecida como autônoma e que sua situação econômico-financeira não lhe permite 

pagar o referido valor sem prejuízo (ANEXO VI). 

 

 

 

 

5.10 O resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 

disponibilizado no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, até o dia 

19/06/2018. 

 

Leia-se: 

5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO  

 

5.1. O candidato desempregado ou aquele que, em razão de limitações de ordem financeira, não 

possa arcar com o pagamento da inscrição, sob pena de comprometimento do sustento próprio 

e de sua família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição exclusivamente 

das 09h00min do dia 18 de junho de 2018 às 15h59min ao dia 20 de junho de 2018, 

considerando como horário oficial o de Brasília/DF. 

5.3. Para requerer a isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição, o candidato deverá 

comprovar uma das condições:  

5.3.1.1. Para comprovar a situação prevista no item 5.3.1 a deste Edital, o candidato deverá:  

a) Apresentar cópia autenticada da Carteira de Trabalho, folhas de identificação e folhas de 

registro de vínculo empregatício. 

b) Apresentar declaração de que encontra-se como desempregado, não possui nenhum 

vínculo, não gozar de nenhum benefício previdenciário de prestação continuada, não 

auferir nenhum tipo de renda – exceto a proveniente de seguro-desemprego, se for o caso – 

e que sua situação econômico-financeira não lhe permite pagar o referido valor sem 

prejuízo (ANEXO VI). 

5.3.1.2. Para comprovar a situação prevista no item 5.3.1 b, c e d deste Edital o candidato deverá: 

a) Apresentar declaração de que encontra-se como desempregado, não possui nenhum 

vínculo estatutário vigente, não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o 

poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal, não exercer atividade legalmente 

reconhecida como autônoma e que sua situação econômico-financeira não lhe permite 

pagar o referido valor sem prejuízo (ANEXO VI). 

 

5.10. O resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 

disponibilizado no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, até o dia 

09/07/2018. 

 

Onde se lê: 

6. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

6.9. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos candidatos com 

deficiência e necessitar de atendimento especial deverá encaminhar ou entregar até o dia 

25/06/2018 os documentos a seguir: 

a) Cópia do comprovante de inscrição para identificação do candidato; 

b) Laudo Médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 

Notas), expedido nos últimos 90 (noventa) dias anteriores ao término das inscrições, o qual 

deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, com a provável causa da 

deficiência em letra legível, conforme modelo constante no ANEXO VIII. 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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6.20. O candidato admitido como deficiente será acompanhado por equipe multiprofissional 

designada pelo MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG que avaliará a compatibilidade da 

deficiência com as atribuições do cargo que emitirá parecer conclusivo com base no §1° do 

art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/1999. 

 

 

Leia-se:  

6. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

6.9. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos candidatos com 

deficiência e necessitar de atendimento especial deverá encaminhar ou entregar até o dia 

17/07/2018 os documentos a seguir: 

c) Cópia do comprovante de inscrição para identificação do candidato; 

d) Laudo Médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 

Notas), expedido nos últimos 90 (noventa) dias anteriores ao término das inscrições, o qual 

deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, com a provável causa da 

deficiência em letra legível, conforme modelo constante no ANEXO VIII. 

6.20. O candidato admitido como deficiente será acompanhado por equipe multiprofissional 

designada pelo MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG que avaliará a compatibilidade da 

deficiência com as atribuições do cargo que emitirá parecer conclusivo com base no §1° do 

art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/1999. 

 

Onde se Lê: 

Onde se Lê: 

10. DAS PROVAS 

 

10.1.  DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA: 

 

10.1.3. A aplicação da Prova Objetiva ocorrerá na data provável de 19/08/2018 em dois turnos, 

divididos por cargo conforme o quadro a seguir: 

 

08h:30min às 12h:00min 14h:00min às 17h:30min 

103/104 - Auxiliar de Serviços – Educação 101 - Auxiliar de Serviços Gerais – Administração 

105 - Motorista CNH D 102 - Auxiliar de Serviços Gerais – Cantina 

106- Serviços Gerais – Faxina 107 - Serviços Gerais – Zelador e Contínuo 

108 – Motorista CNH D – Transporte Escolar 

- Educação 
302 - Agente de Combate a Endemias 

201 - Auxiliar de Arquivo 304 - Recepcionista II 

202 - Auxiliar de Saúde Bucal 305 - Técnico Nível Médio 

203 - Auxiliar de Transportes de Pessoas 402 - Técnico em Saúde Bucal 

204 - Recepcionista I 501 - Assistente Social 

205 - Vigilante 502 - Engenheiro Ambiental 

301 - Agente Comunitário de Saúde 503 - Engenheiro Civil 

303 - Monitor de Saúde Mental 513 - Professor 1º ao 5º ano 

401 - Técnico de Enfermagem 514 - Professor de Apoio 

504 - Médico Clínico CAPS 515 - Professor de Artes 

505 - Médico Clínico Geral PSF 516/517 - Professor de Ciências 

506 - Médico Ginecologista NASF 518/519 - Professor de Educação Física 

507 - Médico Pediatra NASF 520/521 - Professor de Educação Religiosa 

508 - Médico Psiquiatra CAPS 522/523 - Professor de Geografia 

509 - Odontólogo Clínico PSF 524/525 - Professor de História 

510 - Odontólogo Especialista em 

Endodontia 
526/527/528 - Professor de Inglês 
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511 - Odontólogo Especialista em PCD/PNE 529/530 - Professor de Língua Portuguesa 

512 - Odontólogo Especialista em 

Periodontia, Estomatologia e Cirurgia 
531/532 - Professor de Matemática 

535 - Psicólogo CRAS e CREAS 533 - Professor de Pré-Escolar 

 534 - Psicólogo Clínico 

 

 

Leia-se: 

10. DAS PROVAS 

 

10.1.  DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA: 

 

10.1.1. A aplicação da Prova Objetiva ocorrerá na data provável de 19/08/2018 em dois turnos, 

divididos por cargo conforme o quadro a seguir: 

 

08h:30min às 12h:00min 14h:00min às 17h:30min 

101 - Auxiliares de Serviços Gerais 102 - Auxiliares de Serviços Gerais  

103/104 - Motorista CNH D 106 - Serviços Gerais – Faxina e Zelador 

105 – Serviços Gerais 303 - Técnico Nível Médio 

107 - Vigilante 402 - Técnico em Saúde Bucal 

201 - Auxiliar de Arquivo 501 - Engenheiro Ambiental 

202 - Auxiliar de Transportes de Pessoas 502 - Engenheiro Civil 

203 – Monitor de Saúde Mental 505 - Professor de Apoio 

204 - Recepcionista 506 - Professor de Artes 

301 - Agente Comunitário de Saúde 507 - Professor de Ciências 

302 – Agente de Combate a Endemias 508 - Professor de Educação Física 

401 - Técnico de Enfermagem 509 - Professor de Educação Religiosa 

503 - Odontólogo Clínico  
510 - Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º - 

Geografia 

504 – Cirurgião Dentista Endodontista 
511 - Professor Ensino Fundamental 6º ao 9º - 

História 

516 – Psicólogo Clínico 512 - Professor de Inglês 

 
513 - Professor Ensino Fundamental 6º ao 9º - 

Língua Portuguesa 

 
514 - Professor Ensino Fundamental 6º ao 9º - 

Matemática 

 515 - Professor de Pré-Escolar 

 

Onde se Lê: 

14 DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO 

 

14.1 Os candidatos, para serem contratados, serão convocados pelo MUNICÍPIO DE MONTE 

AZUL/MG e deverão atender às seguintes exigências: 

a) Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital. 

b) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos 

direitos políticos, na forma do disposto no art. 12 § 1º da Constituição Federal/88, 

combinado com o Decreto Federal nº 70.436/72. 

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais e gozo dos direitos políticos. 

d) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidato do sexo 

masculino. 

e) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da admissão. 
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f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo para a qual concorreu e 

se classificou, comprovadas junto à perícia médica oficial e à Comissão Multiprofissional em 

caso de pessoas com deficiência. 

g) Possuir a habilitação exigida para o cargo estabelecida, conforme ANEXO I deste Edital. 

 

 

14.3 O candidato designado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela 

Administração, sendo que, somente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à 

remuneração. 

 

Leia-se: 

14 DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO 

 

14.1. Os candidatos, para serem admitidos, serão convocados pelo MUNICÍPIO DE MONTE        

AZUL/MG e deverão atender às seguintes exigências: 

a) Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital. 

b) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos 

direitos políticos, na forma do disposto no art. 12 § 1º da Constituição Federal/88, combinado 

com o Decreto Federal nº 70.436/72. 

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais e gozo dos direitos políticos. 

d) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidato do sexo 

masculino. 

e) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da admissão. 

f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo para a qual concorreu e 

se classificou, comprovadas junto à perícia médica oficial e à Comissão Multiprofissional em 

caso de pessoas com deficiência. 

g) Possuir a habilitação exigida para o cargo estabelecida, conforme ANEXO I deste Edital. 

 

14.3 O candidato nomeado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela 

Administração, sendo que, somente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à 

remuneração. 

 

Onde se Lê: 

15 DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS  

 

15.2 DOS EXAMES APLICÁVEIS AOS CANDIDATOS NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA:  

 

15.2.1. Os candidatos com deficiência inscritos para as vagas reservadas aprovados nomeados 

neste Concurso Público, além de apresentarem o atestado médico especificado no item 6.9 

alínea “b” e os exames especificados no item 15.1.3 deste Edital, serão convocados para se 

submeter à perícia para caracterização da deficiência, para avaliação de aptidão física e 

mental e para avaliação de compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atividades 

inerentes ao cargo para a qual concorre.  

 

15.2.2. A Inspeção Médica para avaliação do candidato com deficiência e a caracterização de 

deficiência serão feitas por Equipe Multiprofissional do MUNICÍPIO DE MONTE 

AZUL/MG.  
 

15.2.5. A perícia será realizada para verificar: 

a) Se a deficiência se enquadra na previsão da Súmula STJ 377, do art. 4º do Decreto Federal 

n°. 3.298, de 1999, que regulamentou a Lei Federal n°. 7.853, de 1989, com as alterações 

advindas do Decreto Federal n°. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.  
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b) Se o candidato se encontra apto do ponto de vista físico e mental para o exercício das 

atribuições do cargo público.  

c) Se há compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atividades inerentes à cargo 

público para a qual concorre.  

 

15.2.6. Nos termos do art. 16, inciso VII, §2º do Decreto Federal n°. 3.298/1999, a verificação 

disposta na alínea “c” do item 15.2.5, deste Edital, será feita por Equipe Multiprofissional, 

composta por profissionais indicados pelo MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG.  

 

15.2.7. O candidato somente será submetido à etapa da perícia de que trata a alínea “c” do subitem 

15.2.5 deste Edital se for considerado APTO e na condição de pessoa com deficiência.  

 

15.2.8. Serão habilitados a ingressar nas vagas reservadas a pessoas com deficiência os candidatos 

que se enquadrarem no disposto nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 15.2.5 deste Edital.  

 

 

Leia-se: 

15 DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS  

 

15.2. DOS EXAMES APLICÁVEIS AOS CANDIDATOS NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA:  

 

15.2.1. Os candidatos com deficiência inscritos para as vagas reservadas aprovados nomeados 

neste Concurso Público, além de apresentarem o atestado médico especificado no item 6.9 alínea 

“b” e os exames especificados no item 15.1.3 deste Edital, serão convocados para se submeter à 

perícia para caracterização da deficiência, para avaliação de aptidão física e mental.  

 

15.2.2. A Inspeção Médica para avaliação do candidato com deficiência e a caracterização de 

deficiência serão feitas por Equipe Multiprofissional do MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG 

durante o estágio probatório.  

 

15.2.5. A perícia será realizada para verificar: 

a) Se a deficiência se enquadra na previsão da Súmula STJ 377, do art. 4º do Decreto Federal 

n°. 3.298, de 1999, que regulamentou a Lei Federal n°. 7.853, de 1989, com as alterações 

advindas do Decreto Federal n°. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.  

b) Se o candidato se encontra apto do ponto de vista físico e mental para o exercício das 

atribuições do cargo público.  

 

15.2.6. Nos termos do art. 16, inciso VII, §2º do Decreto Federal n°. 3.298/1999, a verificação 

disposta na alínea “c” do item 15.2.5, deste Edital, será feita por Equipe Multiprofissional, 

composta por profissionais indicados pelo MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG, no período 

do estágio probatório.  

 

15.2.7. Serão habilitados a ingressar nas vagas reservadas a pessoas com deficiência os 

candidatos que se enquadrarem no disposto nas alíneas “a”, “b” do subitem 15.2.5 deste Edital.  

 

 

Onde se Lê: 

16. DO PROVIMENTO DO CARGO – CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO 

 

16.3. O candidato nomeado deverá se apresentar para posse, às suas expensas, no prazo máximo e 

improrrogável de 10 (dez) dias úteis contados da publicação do ato de provimento do cargo, 

podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação fundamentada do 

interessado e despacho da autoridade competente, nos termos do inciso 3 art. 25 da Lei 

Complementar nº 05 de 20 de janeiro de 1997, sob pena de ter seu ato de nomeação tornado sem 

efeito.  
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16.8. Após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e deverá entrar em 

exercício no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da posse, conforme estabelecido no art. 28 da 

Lei Complementar nº 05/1997.  

 

  

Leia-se: 

16. DO PROVIMENTO DO CARGO – CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO 

 

16.3. O candidato nomeado deverá se apresentar para posse, às suas expensas, no prazo máximo e 

improrrogável de 30 (trinta) dias úteis contados da publicação do ato de provimento do cargo, 

podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação fundamentada do 

interessado e despacho da autoridade competente, conforme Lei nº 343/1994 §1º ao §6º, sob pena 

de ter seu ato de nomeação tornado sem efeito.  

 

16.8. Após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e deverá entrar em 

exercício no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da posse, conforme estabelecido na Lei nº 

343/1994 §1º ao §6º.  

 

Onde se Lê: 

17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.30. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 

comunicada em ato complementar ao Edital disponibilizado no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br, bem como publicado no Diário Oficial do Estado, quando 

necessário. 

 

  

Leia-se: 

17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.30. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 

comunicada em ato complementar ao Edital disponibilizado no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br, bem como publicado no Diário Oficial do Estado, afixação nos 

quadros de aviso da prefeitura e publicidade em jornal de grande circulação. 

 

 

 

 

 

Monte Azul, 14 de junho de 2018. 

 

 

Alexandre Augusto Fernandes de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 


