
          PREF. MUNCIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA - MG 
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2º RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
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O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ/MF nº 18.338.269/0001-48, com sede administrativa na Praça Governador Valadares, n° 320 - 

Centro, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz FLuiz FLuiz FLuiz Fernando Osórioernando Osórioernando Osórioernando Osório, , , , portador do RG 

M530310, torna pública a SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 

001/2016, conforme a seguir: 

Art. 1 – Atendendo aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encaminhados 

por meio do ofício nº 13548/2016 – SEC/1ª Câmara e a sentença proferida pela M. Juíza Silvia Paiva 

de Souza Ramos Musse nos autos nº 0559 06 001295-7, retifica-se o edital de abertura do Concursos 

Público, dentre as quais destaca-se a inclusão de vagas e cargos, prorrogação dos prazos de inscrição 

e alteração das datas da prova.  

 

1 - ONDE SE LÊ: 

2 DOS CARGOS 

 

Cargo Vagas Vencimentos R$ 
Carga 

Horária 
Semanal 

Taxa de 
Inscrição 

Requisitos básicos 

Calceteiro 2  R$          1.115,88  44 R$ 30,00  • Ensino Fundamental Completo. 

Encarregado de Água e 
Esgoto 

1  R$             911,47  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental completo. 

Eletricista 1  R$             981,59  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental completo 

Gari 2  R$             880,00  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental completo 

Motorista 9  R$          1.049,33  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental completo 

Motorista de Caminhão 1  R$          1.049,33  44 R$ 30,00  
•  Ensino Fundamental completo 
e carteira de habilitação (CNH) 
categoria “D” 

Operador de Máquinas 
Pesadas 2  R$          1.185,99  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental completo 

Operário Braçal 15  R$             880,00  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental completo 

Pedreiro 2  R$          1.115,88  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental completo 

Serviçal 3  R$             880,00  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental completo 

Administrativo I 3  R$             981,59  30 R$ 60,00  •  Ensino Médio completo 

Encarregado de Farmácia 1  R$             880,00  30 R$ 60,00  •  Ensino Médio completo 

Técnico de Enfermagem 1  R$             880,00  30 R$ 60,00  

•  Ensino Médio completo e curso 
técnico em Enfermagem com 
registro no Conselho Regional de 
Enfermagem 

Enfermeiro 1  R$          2.007,15  30 R$ 100,00  

•  Ensino Superior completo em 
Enfermagem e Registro no 
Conselho Regional de 
Enfermagem 



          PREF. MUNCIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA - MG 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

2º RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga 

Praça Governador Valadares, 320 - Tel.: (32) 3291-1842 – CEP 36135-000 

Santa Rita de Jacutinga - MG 

 

Engenheiro Agrônomo 1  R$          1.185,99  20 R$ 100,00  

•  Ensino Superior completo em 
Engenharia Agrônoma e Registro 
no Conselho Regional de 
Engenharia 

Farmacêutico 1  R$          3.172,93  40 R$ 100,00  
•  Ensino Superior completo em 
Farmácia e Registro no Conselho 
Regional de Farmácia 

Fisioterapeuta 1  R$          1.185,99  20 R$ 100,00  
•  Ensino Superior completo e 
Registro no Conselho Regional 
de Fisioterapia 

Fonoaudiólogo 1  R$          1.185,99  20 R$ 100,00  
•  Ensino Superior completo e 
Registro no Conselho Regional 
de Fonoaudiologia 

Médico Clínico Geral 1  R$          4.969,73  20 R$ 100,00  
•  Ensino Superior completo e 
Registro no Conselho Regional 
de Medicina 

Médico Veterinário 1  R$          1.185,99  20 R$ 100,00  
•  Ensino Superior completo e 
Registro no Conselho Regional 
de Medicina Veterinária 

Odontólogo 1  R$          1.252,53  20 R$ 100,00  
•  Ensino Superior completo e 
Registro no Conselho Regional 
de Odontologia 

Epidemiologista 1  R$             981,59  30 R$ 100,00  •   Ensino Superior completo 

Psicólogo 1  R$            1.185,99  20 R$ 100,00  
•  Ensino Superior completo e 
Registro no Conselho Regional 
de Piscologia 

Prof. Matemática 2   R$            1.252,53  20 R$ 100,00  •  Curso Superior em Matemática. 
Pelo MEC 

Prof. Geografia 1 R$            1.252,53 20 R$ 100,00  •  Curso Superior em Geografia. 
Pelo MEC 

 

LEIA-SE: 

2 DOS CARGOS: 

 

Cargo Vagas PNE* 
Vencimentos 

R$ 

Carga 
Horária 

Semanal 

Taxa de 
Inscrição 

Requisitos básicos 

Auxiliar do SIAT 01  880,00 30 R$ 30,00 • Técnico em Contabilidade 

Almoxarifado 01  880,00 30 R$ 30,00 • Ensino Fundamental 

Telefonista 02  880,00 40 R4 30,00 • Ensino Fundamental 

Auxiliar de Compras 01    880,00 44 R$ 60,00 • Técnico em Contabilidade 

Administrativo I 03  981,59 30 R$ 30,00 • Ensino Médio 

Calceteiro 02  1.115,88  44 R$ 30,00  • Ensino Fundamental 
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Encarregado de 
Estradas 02  981,59 44 R$ 30,00 •  Ensino Fundamental 

Fiscal de Renda 01  981,59 30 R$ 60,00 • Técnico em Contabilidade 

Encarregado Água e 
Esgoto 

01  911,47  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental 

Motorista 04  1.049,33  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental 

Motorista de Caminhão 01  1.049,33  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental e 
Habilitação categoria “D” 

Operador de Máquinas 
Pesadas 02  1.185,99  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental 

Operário Braçal 13 2 880,00  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental 

Gari 02  880,00  44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental 

Serviçal 03  880,00  40 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental 

Encarregado de 
Farmácia 

01  880,00  30 R$ 60,00  •  Ensino Médio 

Técnico Enfermeiro 01  880,00  30 R$ 60,00  •  Técnico em Enfermagem 

Médico Clínico Geral 02  4.969,73  20 R$ 100,00  
•  Superior em Medicina e 
Registro no Conselho 
Regional de Medicina 

Agrônomo 01  1.185,99 20 R$ 100,00 
•  Superior em Agronomia e 
Registro no respectivo 
Conselho Regional 

Veterinário 01  1.185,99  20 R$ 100,00  

•  Superior em Veterinária e 
Registro no Conselho 
Regional de Medicina 
Veterinária. 

Epidemiologista 01  981,59  30 R$ 100,00  •   Ensino Superior 

Psicólogo 01   1.185,99  20 R$ 100,00  
•  Superior Psicologia e 
Registro no Conselho 
Regional de Psicologia 

Professor Ensino 
Fundamental 1ª fase 09 2 1.185,99 20 R$ 100,00 •  Ensino médio Magistério 

Professor de Educação 
Física 

01  1.252,53 20 R$ 100,00 •  Superior Educação Física 

Professor de 
Matemática 

02   1.252,53  20 R$ 100,00  •  Superior em Matemática 

Professor de Geografia 01  1.252,53 20 R$ 100,00 •  Superior em Geografia 

Professor de Língua 
Portuguesa 02  1.252,53 20 R$ 100,00 •  Superior em Letras 

Farmacêutico 01  3172,93 40 R$100,00 •  Superior em Farmácia 
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Fisioterapeuta 01  1185,99 20 R$ 100,00 •  Superior em Fisioterapia 

Fonoaudiólogo 01  1185,99 20 R$ 100,00 •  Superior em Fonoaudiólogo 

Odontólogo 01  1252,53 20 R$ 100,00 •  Superior em Odontologia 

Enfermeiro Padrão 01     2.007,15  30 R$ 100,00  •  Superior em Enfermagem  

Pedreiro 02  1.115,88 44 R$ 30,00 • Ensino Fundamental  

Eletricista 01  981,59 44 R$ 30,00  •  Ensino Fundamental 

*Reserva de vagas legal aos portadores de necessidades especiais conforme critérios e cumprimento das 
exigências descritas no item 5 do edital de abertura. 
 

2 – ONDE SE LÊ  

4.2  As inscrições serão realizadas via INTERNET a partir das 08h00min do dia 15/08/2016 e 

término às 23h59min do dia 16/09/2016, na página virtual www.ethosconcursos.com.br. 

LEIA-SE 

4.2  As inscrições serão realizadas via INTERNET a partir das 08h00min do dia 15/08/2016 e 

término às 23h59min do dia 23/09/2016, na página virtual www.ethosconcursos.com.br. 

 

3 – ONDE SE LÊ 

4.7 Todos os candidatos inscritos no período de 08h00min do dia 15/08/2016 às 23h59min 

do dia 16/09/2016, que não efetivarem o pagamento do boleto neste período poderão 

reimprimir seu boleto, no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao encerramento das 

inscrições (19/09/2016), respeitando os horários bancários para a efetivação do 

pagamento, quando este recurso será retirado do site www.ethosconcursos.com.br. O 

pagamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado em qualquer 

agência bancária e seus correspondentes ou através de pagamento do boleto on-line. 

LEIA-SE 

4.7 Todos os candidatos inscritos no período de 08h00min do dia 15/08/2016 às 23h59min 

do dia 23/09/2016, que não efetivarem o pagamento do boleto neste período poderão 

reimprimir seu boleto, no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao encerramento das 

inscrições (26/09/2016), respeitando os horários bancários para a efetivação do 

pagamento, quando este recurso será retirado do site www.ethosconcursos.com.br. O 
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pagamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado em qualquer 

agência bancária e seus correspondentes ou através de pagamento do boleto on-line. 

 

4 – ONDE SE LÊ 

4.10.7 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição só será devolvido em caso 

de suspensão ou cancelamento do Concurso Público, observado o item 4.3. 

LEIA-SE 

4.10.7 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição só será devolvido em caso 

de suspensão, cancelamento do Concurso Público, alteração das datas do 

concurso, pagamento em duplicidade e extemporâneo, situações inesperadas 

ou no indeferimento da inscrição, observado o item 4.3, aplicando-se a devida 

correção pelo índice INPC/IBGE e a devolução no prazo de 05 (cinco) dias a 

contar da ocorrência. Cabendo ao candidato requerer a devolução diretamente 

na Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga 

 

5 – ONDE SE LÊ 

4.10.10 A lista das inscrições deferidas será divulgada no site 

www.ethosconcursos.com.br, a partir das 18h00min do dia 23/09/2016, 

cabendo a interposição de recursos no prazo das 18h00min do dia 23/09/2016 

às 18h00min do dia 28/09/2016, através da área do candidato. 

4.10.11 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a 

realização das provas deverá solicitá-la no ato de inscrição, indicando, 

claramente, quais os recursos especiais necessários e, ainda, enviar até o dia 

16/09/2016 (data da postagem, comprovada pelo carimbo dos Correios), 

impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento 

– AR, para a sede da ETHOS CONCURSOS PUBLICOS – Avenida Dr. 

Alexandre Rasgulaeff, 309, Sala 4, Jd. Alvorada, CEP: 87033-080, Maringá/PR 

– laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o 

atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será 

indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições 

especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

LEIA-SE 
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4.10.10 A lista das inscrições deferidas será divulgada no site 

www.ethosconcursos.com.br, a partir das 18h00min do dia 30/09/2016, 

cabendo a interposição de recursos no prazo das 18h00min do dia 30/09/2016 

às 18h00min do dia 05/10/2016, através da área do candidato. 

4.10.11 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a 

realização das provas deverá solicitá-la no ato de inscrição, indicando, 

claramente, quais os recursos especiais necessários e, ainda, enviar até o dia 

23/09/2016 (data da postagem, comprovada pelo carimbo dos Correios), 

impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento 

– AR, para a sede da ETHOS CONCURSOS PUBLICOS – Avenida Dr. 

Alexandre Rasgulaeff, 309, Sala 4, Jd. Alvorada, CEP: 87033-080, Maringá/PR 

– laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o 

atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será 

indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições 

especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade 

 

6 – ONDE SE LÊ 

4.11 Não haverá isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição, exceto para os 

candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para 

pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal n° 6.593, de 2 de outubro de 

2008. 

4.11.1 Fará jus também à isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato 

economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de família 

de baixa renda, assim compreendida aquela que possua renda per capita de 

até meio salário mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal de até 3 

(três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal n° 6.135, de 26 de 

junho de 2007. 

4.11.2 O candidato que requerer a isenção pelo CadÚnico deverá informar, no ato da 

inscrição, seus dados pessoais em conformidade com os que foram 

originalmente informados ao órgão de Assistência Social de seu Município 

responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que 

atualmente estes estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos 
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últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do decurso de tempo para 

atualização do banco de dados do CadÚnico a nível nacional. Após o 

julgamento do pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos 

seus dados cadastrais junto a ETHOS CONCURSOS através do sistema de 

inscrições on-line ou solicitá-la ao fiscal de aplicação no dia de realização das 

provas. 

4.11.3 A isenção tratada no subitem 4.11.1 deste Edital poderá ser solicitada somente 

entre os dias 15/08/2016 a 30/08/2016, por meio da solicitação de inscrição no 

endereço eletrônico da ETHOS CONCURSOS PUBLICOS 

(www.ethosconcursos.com.br), devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar 

o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem 

como declarar-se membro de família de baixa renda. 

4.11.4 A ETHOS CONCURSOS consultará o Órgão Gestor do CadÚnico, a fim de 

verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato que requerer 

a isenção na condição de hipossuficiente. 

4.11.5 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, 

aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto 

Federal n° 83.936, de 6 de Setembro de 1979, garantindo o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

4.11.6 Não serão analisadas as solicitações de isenção de pagamento da taxa de 

inscrição encaminhadas via correio ou via fax. 

4.11.7 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de 

alguma informação ou a solicitação apresentada fora do período fixado 

implicará a eliminação automática do processo de isenção. 

4.11.8 A análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgada até a 

data provável do dia 02/09/2016 às 18h00. 

4.11.9 Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção 

indeferido no período das 18h00 do dia 02/09/2016 as 18h00 do dia 

06/09/2016. Os recursos deverão ser protocolados na área do candidato no 

site www.ethosconcursos.com.br. 

4.11.10 Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição tenham sido indeferidos, após a fase recursal, cujo resultado será 

divulgado na data do dia 09/09/2016, poderão efetivar a sua inscrição no 

certame no prazo de inscrição estabelecido no Edital, mediante o pagamento 

da respectiva taxa. 

4.11.11 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa via fax, ou outro 

meio não previsto neste edital. 

4.12 Os candidatos com inscrições deferidas deverão estar cientes que: 
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4.12.1 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das 

provas (nome do local, endereço e sala) e cargo, assim como orientações para 

realização das provas estarão disponíveis a partir do dia 17/10/2016, no 

endereço www.ethosconcursos.com.br. As informações também poderão ser 

obtidas através do telefone (44) 3305-2029 ou pelo e-mail 

contato@ethosconcursos.com.br. 

LEIA-SE 

4.11 Não haverá isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição, exceto para os 

candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para 

pagamento da referida taxa. 

4.11.1 O candidato que no ato de sua inscrição declarar-se hipossuficiente e solicitar 

a isenção da taxa de inscrição deverá comprovar tal condição por meio de sua 

inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 

CadÚnico, devendo também ser membro de família de baixa renda, assim 

compreendida aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo 

ou aquela que possua renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos, 

nos termos do Decreto Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007. 

4.11.2 O candidato que requerer a isenção pelo CadÚnico deverá informar, no ato da 

inscrição, seus dados pessoais em conformidade com os que foram 

originalmente informados ao órgão de Assistência Social de seu Município 

responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que 

atualmente estes estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos 

últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do decurso de tempo para 

atualização do banco de dados do CadÚnico a nível nacional. Após o 

julgamento do pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos 

seus dados cadastrais junto a ETHOS CONCURSOS através do sistema de 

inscrições on-line ou solicitá-la ao fiscal de aplicação no dia de realização das 

provas. 

4.11.3 A isenção tratada no subitem 4.11.1 deste Edital poderá ser solicitada somente 

entre os dias 15/08/2016 a 30/08/2016, por meio da solicitação de inscrição no 

endereço eletrônico da ETHOS CONCURSOS PUBLICOS 

(www.ethosconcursos.com.br), devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar 

o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem 

como declarar-se membro de família de baixa renda. 
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4.11.4 A ETHOS CONCURSOS consultará o Órgão Gestor do CadÚnico, a fim de 

verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato que requerer 

a isenção na condição de hipossuficiente. 

4.11.5 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, 

aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto 

Federal n° 83.936, de 6 de Setembro de 1979, garantindo o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

4.11.6 De modo a simplificar o acesso do candidato ao Concursos Pública a 

Declaração de Hipossuficiência deverá ser feita exclusivamente no momento 

da inscrição, em campo próprio, sem a necessidade de envio de nenhuma 

documentação. A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga elegeu como 

critério objetivo para comprovação de tal situação a inscrição do candidato no 

CADÚnico. 

4.11.7 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de 

alguma informação ou a solicitação apresentada fora do período fixado 

implicará a eliminação automática do processo de isenção. 

4.11.8 A análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgada até a 

data provável do dia 13/09/2016 às 18h00. 

4.11.9 Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção 

indeferido no período das 18h00 do dia 13/09/2016 as 18h00 do dia 

16/09/2016. Os recursos deverão ser protocolados na área do candidato no 

site www.ethosconcursos.com.br. 

4.11.10 Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição tenham sido indeferidos, após a fase recursal, cujo resultado será 

divulgado na data do dia 20/09/2016, poderão efetivar a sua inscrição no 

certame no prazo de inscrição estabelecido no Edital, mediante o pagamento 

da respectiva taxa. 

4.11.11 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa via fax, ou outro 

meio não previsto neste edital, haja vista o modo facilitado apresentado no item 

4.11.6. 

4.12 Os candidatos com inscrições deferidas deverão estar cientes que: 

4.12.1 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das 

provas (nome do local, endereço e sala) e cargo, assim como orientações para 

realização das provas estarão disponíveis a partir do dia 24/10/2016, no 

endereço www.ethosconcursos.com.br. As informações também poderão ser 

obtidas através do telefone (44) 3305-2029 ou pelo e-mail 

contato@ethosconcursos.com.br. 
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7 – ONDE SE LÊ 

5.5  O laudo deverá ser enviado via SEDEX com AR, para ETHOS CONCURSOS, no 

endereço: Avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff, 309 – Sala 4, Jardim Alvorada – CEP: 87033-

080, Maringá/PR; até o dia 16/09/2016. 

5.5.1 Qualquer laudo enviado após a data limite será terminantemente desconsiderado. 

LEIA-SE 

5.5 O laudo deverá ser entregue pessoalmente, por procurador ou enviado por carta registrada 

para ETHOS CONCURSOS, no endereço: Avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff, 309 – Sala 

4, Jardim Alvorada – CEP: 87033-080, Maringá/PR; até o dia 23/09/2016. 

5.5.1 Qualquer laudo enviado após a data limite será terminantemente desconsiderado. 

8 – ONDE SE LÊ 

5.13  A reserva de vagas para as pessoas com deficiência será corresponde a 5% (cinco por 

cento) do cargo cujas vagas sejam igual ou superior a 05 (cinco). 

LEIA-SE 

5.13  A reserva de vagas para as pessoas com deficiência será corresponde a 5% (cinco por 

cento) do cargo cujas vagas sejam superior a 05 (cinco), casos em que o cálculo da 

reservas de vaga resultem em número fracionado este será arredondado para cima 

quando igual ou superior a 0,5. Desta forma a primeira vaga a ser destinada a pessoas 

com deficiência será a quinta vaga e assim sucessivamente.   

 

9 – ONDE SE LÊ 

6  DAS PROVAS 
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6.1 As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Santa Rita 

de Jacutinga/MG, com data inicialmente prevista para às 08h00min do dia 06/11/2016 

(domingo), com duração de 3 (três) horas para sua realização (das 08h00min até às 

11h00min). 

6.1.1 Os portões dos locais de prova serão fechados as 07h45min, não será 

permitida o acesso de nenhum candidato ao locais de prova após esse horário.  

6.2 [...] 

6.10  O local de realização da prova objetiva, para o qual o candidato deverá se dirigir, será 

divulgado a partir de 17/10/2016 no site www.ethosconcursos.com.br. São de 

responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 

da prova escrita e o comparecimento no horário determinado, devendo o mesmo portar de 

identificação. 

6.11 [...] 

6.21 A utilização de aparelho auditivo dentro dos locais de prova e durante a sua realização 

estará condicionada ao envio pelo candidato de laudo médico específico para esse fim até 

o último dia das inscrições. 

6.21.1  O laudo de que trata este item deverá ser postado via SEDEX até o último dia 

das inscrições e destinado à Ethos Concursos Públicos no endereço: Avenida 

Doutor Alexandre Rasgulaeff, 309, sala 04 – Jardim Alvorada – Maringá/PR 

CEP 87033-080. 

LEIA-SE 

6  DAS PROVAS 

 

6.1 As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Santa Rita 

de Jacutinga/MG, com data prevista para às 08h00min do dia 20/11/2016 (domingo), com 

duração de 3 (três) horas para sua realização (das 08h00min até às 11h00min). 

6.1.1 Os portões dos locais de prova serão fechados as 07h45min, não será 

permitida o acesso de nenhum candidato ao locais de prova após esse horário.  

6.2 [...] 

6.10 O local de realização da prova objetiva, para o qual o candidato deverá se dirigir, será 

divulgado a partir de 24/10/2016 no site www.ethosconcursos.com.br. São de 

responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 

da prova escrita e o comparecimento no horário determinado, devendo o mesmo portar de 

identificação. 

6.11 [...] 
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6.21 A utilização de aparelho auditivo dentro dos locais de prova e durante a sua realização 

estará condicionada ao envio pelo candidato de laudo médico específico para esse fim até 

o último dia das inscrições. 

6.21.1  O laudo de que trata este item deverá ser entregue pessoalmente, por 

procurador ou ser postado via correspondência registrada até o último dia das 

inscrições e destinado à Ethos Concursos Públicos no endereço: Avenida 

Doutor Alexandre Rasgulaeff, 309, sala 04 – Jardim Alvorada – Maringá/PR 

CEP 87033-080. 

 

 

10 – ONDE SE LÊ 

7.1 Os gabaritos serão divulgados no dia 07/11/2016 às 18h00min, nos sites 

(www.ethosconcursos.com.br) e (www.srjacutinga.mg.gov.br) e no mural da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita de Jacutinga. 

LEIA-SE 

7.1 Os gabaritos serão divulgados no dia 21/11/2016 às 18h00min, nos sites 

(www.ethosconcursos.com.br) e (www.srjacutinga.mg.gov.br) e no mural da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita de Jacutinga, o candidato que desejar interpor recurso poderá 

fazê-lo em link específico na área do candidato no site www.ethosconcursos.com.br no 

período de 21/11/2016 às 18h00min 24/11/2016. 

 

11 – ONDE SE LÊ 

8.2  Os recursos interpostos serão aceitos por fax-simile, correio e por via internet, no 

prazo recursal, através da área do candidato no link específico do site 

www.ethosconcursos.com.br; fax: (44) 3305-2029.  

8.3 Caberá recurso em todas as seguintes etapas:  

a) Deferimento dos Pedidos de Isenção (publicação prevista para 02/09/2016); 

b) Lista de Candidatos PNE (publicação prevista para 23/09/2016); 

c) Lista de Convocação de Candidatos Preliminar (publicação prevista para 

23/09/2016); 
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d) Gabaritos Preliminares (publicação prevista para 07/11/2016) e 

e) Lista de Classificação Preliminar (publicação prevista para 28/11/2016). 

LEIA-SE 

8.2  Os recursos interpostos serão aceitos exclusivamente via internet, no prazo recursal, 

através da área do candidato no link específico do site www.ethosconcursos.com.br.  

8.3 Caberá recurso em todas etapas do Concurso Público, quais sejam:  

a) Deferimento dos Pedidos de Isenção (publicação prevista para 13/09/2016); 

b) Lista de Candidatos PNE (publicação prevista para 30/09/2016); 

c) Lista de Convocação de Candidatos Preliminar (publicação prevista para 

30/09/2016); 

d) Gabaritos Preliminares (publicação prevista para 21/11/2016) e 

e) Lista de Classificação Preliminar (publicação prevista para 12/12/2016). 

Art. 2 – Inclui-se item 9.12 e sua redação, bem como inclui-se respectivamente no ANEXO I e no 

ANEXO II o conteúdo programático específico e a atribuição dos cargos incluídos pela alteração do 

Item 2 do edital. 

INCLUI-SE 

9.12 A documentação de todo Concurso Público ficará sob a guarda do Município de Santa Rita 

de Jacutinga pelo período de 5 anos, após o qual será destruída conforme orientações do 

CONARQ. 

INCLUI-SE 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AUXILIAR DE SIAT 

Redação oficial: • Ata. • Aviso. • Características da Redação Oficial. • Carta. • Correio Eletrônico. • 

Correspondência Oficial. • Edital. • E-mail. • Estrutura das frases. • Fecho. • Formas de Tratamento. • 

Manual de Redação da Presidência da República. • Memorando. • Mensagem. • Ofício. • Ortografia. • 

Parecer. • Redação De Expedientes. • Redação Oficial (Manual De Redação Da Presidência Da 
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República E Manual De Elaboração De Textos Do Senado Federal). • Redação Oficial: Ofícios, 

Comunicações Internas, Cartas, Requerimentos, Protocolo, Expedição e Distribuição De 

Correspondência. • Signatário. Relações Humanas no trabalho. Cultura Geral (Nacional e 

Internacional). • Atualidades (Nacionais e Internacionais). 

AUXILIAR DE COMPRAS 

Redação oficial: • Ata. • Aviso. • Características da Redação Oficial. • Carta. • Correio Eletrônico. • 

Correspondência Oficial. • Edital. • E-mail. • Estrutura das frases. • Fecho. • Formas de Tratamento. • 

Manual de Redação da Presidência da República. • Memorando. • Mensagem. • Ofício. • Ortografia. • 

Parecer. • Redação De Expedientes. • Redação Oficial (Manual De Redação Da Presidência Da 

República E Manual De Elaboração De Textos Do Senado Federal). • Redação Oficial: Ofícios, 

Comunicações Internas, Cartas, Requerimentos, Protocolo, Expedição e Distribuição De 

Correspondência. • Signatário. Relações Humanas no trabalho. Cultura Geral (Nacional e 

Internacional). • Atualidades (Nacionais e Internacionais). 

FISCAL DE RENDA 

Redação oficial: • Ata. • Aviso. • Características da Redação Oficial. • Carta. • Correio Eletrônico. • 

Correspondência Oficial. • Edital. • E-mail. • Estrutura das frases. • Fecho. • Formas de Tratamento. • 

Manual de Redação da Presidência da República. • Memorando. • Mensagem. • Ofício. • Ortografia. • 

Parecer. • Redação De Expedientes. • Redação Oficial (Manual De Redação Da Presidência Da 

República E Manual De Elaboração De Textos Do Senado Federal). • Redação Oficial: Ofícios, 

Comunicações Internas, Cartas, Requerimentos, Protocolo, Expedição e Distribuição De 

Correspondência. • Signatário. Relações Humanas no trabalho. Cultura Geral (Nacional e 

Internacional). • Atualidades (Nacionais e Internacionais). 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE 

• Fundamentos da Educação • Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas • Relações 

socioeconômicas e político-culturais da educação • Processo ensino-aprendizagem: papel do 

educador, do educando, da sociedade • Avaliação. • Educação inclusiva. • Educação e Direitos 

Humanos, Democracia e Cidadania • A função social da escola • Inclusão educacional e respeito à 

diversidade • Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica • Didática e organização do 

ensino; Saberes Escolares, processos metodológicos e avaliação da aprendizagem • Novas 

tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica • Currículo: 

planejamento, seleção e organização dos conteúdos. • Planejamento: a realidade escolar • O 
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planejamento e o projeto pedagógico da escola • Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional • Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente • Lei nº 10.639/03 • História e Cultura 

Afro Brasileira e Africana • Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007 • Os elementos 

do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar) •  

Concepção de desenvolvimento humano/apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural. 

• Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 5 anos, referente à saúde, alimentação e 

higiene. • A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. Lei 9.394/96. Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. • Educação Inclusiva, direito à diversidade. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento • Nutrição e atividade física •  
Socorros de urgência aplicados à Educação Física • Educação Física no currículo da Educação Básica: 
significados e possibilidades • As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; 
Educação Física escolar e cidadania • Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação 
Física Escolar • Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação didático-
pedagógica • Crescimento e desenvolvimento motor • Concepções de Educação e Escola • Ética no 
trabalho docente • Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando • 
Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo • Abordagens da educação física 
escolar • Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana • Atividade física e qualidade de vida 
• Histórico da educação física no Brasil • Condicionamento físico e performance humana • Esportes, 
lutas e danças - histórico e regras • Anatomia Humana. 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

A oralidade e escrita como práticas sociais. • Variação linguística e as variações de registro (graus de 

formalismo, modo e sintonia). • Noção de texto (verbal e não verbal); critérios de textualização 

(coesão, coerência, situacionalidade, informatividade, intencionalidade, aceitabilidade). Gênero 

textual e domínio discursivo. Tipologia textual (modos de organização do discurso). Funções da 

linguagem e do discurso. • O processamento da leitura; interpretação de texto, paráfrase, identificação 

de informações explícitas, inferência, relações ou nexos textuais: reiteração (repetição, substituição, 

elipse), associação, conexão. Elementos da composição do texto escrito: aspectos semânticos: 

adequação vocabular; as conjunções e as relações lógico-semânticas entre orações; referenciação; 

progressão sequencial; conotação/denotação; paralelismo semântico; paragrafação; 

intertextualidade; emprego de pontuação; uso de abreviaturas e siglas; uso de letras maiúsculas; grafia 

das palavras. • Concepções de gramática: tipos de gramática. • Língua Portuguesa (norma padrão): 

grupos vocálicos; encontros consonantais e dígrafos; divisão silábica; ortografia e acentuação; 

estrutura de palavras; classificação das palavras; flexões do substantivo; flexões do adjetivo; 

pronomes: classificação e seu emprego; verbos: classificação, conjugação e predicação; advérbios e 

locução adverbial; conjunção: classificação e emprego; preposição; crase; palavras homônimas, 

parônimas, cognatas e sinônimas, propriedade vocabular; estrutura da oração e do período; 

classificação das orações; análise do período; concordância verbal e nominal; regência verbal e 

nominal; emprego dos tempos e modos verbais; sintaxe de colocação. • Princípios e pressupostos 
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teórico-conceituais e metodológicos do ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, 

considerados os documentos de parametrização do ensino e as contribuições de diferentes áreas da 

Linguística moderna. • Práticas discursivas e gêneros textuais orais e escritos na escola, tendo em vista 

os objetivos do ensino de Língua Portuguesa. Parâmetros para a avaliação de atividades de leitura e 

de escrita na escola. • Abordagem dos aspectos gramaticais em atividade de leitura e escrita em sala 

de aula. • Estatuto da Criança e do Adolescente. • Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. • 

Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; 

conhecimento na escola; a organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar; projetos de 

trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; 

tendências pedagógicas na prática escolar. 

 

INCLUI-SE 

 

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

AUXILIAR DO SIAT 

• Registros de acordo com rotinas e procedimentos próprios de sua área de atuação; 

• Redigir relatórios e correspondências; 

• Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e outros instrumentos de controle 

administrativo; 

• Distribuir e encaminhar papeis, correspondências e material de natureza diversas; 

• Prestar serviços de atendimento e recepção ao público; 

• Efetuar controle de requisição recebimento de material; 

• Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo; 

• Emitir empenhos e controlar dotações orçamentárias; 

• Preparar folha de pagamento, recolhimento previdenciário retenções de impostos de renda; 

• Elaborar a prestação de contas de convênios; 

• Redigir registros de acordo com rotinas e procedimentos próprios de sua área de atuação; 

• Redigir relatórios, projetos de lei, minutas e pareceres, ofícios, portarias, decretos, certidões, 

declarações e atestados; 

• Emitir empenhos e controlar dotações orçamentárias; 

• Preparar folha de pagamento, recolhimento previdenciário retenções de imposto de renda; 

• Emitir notas fiscais de quaisquer natureza; 

• Relatório fiscal; 
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• Elaborar a prestação de contas de convênios, colaborar com a aplicação das lei de posturas, 

subsidiar a tomada das decisões e executar tarefas que lhes forem cometidas por superiores 

hierárquicos. 

ALMOXARIFADO 

• Organiza e/ou executa serviços de almoxarifado como recebimento, registro, guarda 

fornecimento e inventário de materiais, observando as normas e dando orientação sobre o 

desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições e atender às 

unidades administrativas; 

• Verifica a posição do estoque, examinando periodicamente, o volume de materiais e 

calculando as necessidades futuras preparar pedidos de reposição; 

• Controla o recebimento do material entregue, para garantir estocagem racional e ordenada; 

• Zela pela conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias para 

evitar deterioramento e perda; 

• Registra os materiais guardados nos depósitos e as atividades realizadas, lançando os dados 

em sistemas ou livros, fichas, mapas e apropriados, para facilitar consultas e elaboração de 

inventários; 

• Verifica, periodicamente, os registros e outros dados pertinentes, informações exatas sobre a 

situação real de almoxarifado, para a realização de inventários e balanços; 

• Elabora, periodicamente, inventários, balanços e outros documentos para prestação de contas 

e encaminha para seu superior e para a área financeira. 

TELEFONISTATELEFONISTATELEFONISTATELEFONISTA    

• Receber e realizar chamadas telefônicas internas, externas e interurbanas;    

• Realizar transferências aos ramais, preenchendo formulários de controle;    

• Anotar e transmitir recados;    

• Operar computadores, digitar dados e formatar, imprimir e digitar documentos;    

• Confeccionar documentos e preencher formulários, conforme modelo preestabelecido e 

orientação superior;    

• Registrar o recebimento e a remessa de documentos;    

• Operar máquinas fotocopiadoras e aparelhos de fax, entre outras de igual nível de 

complexidade;    

• Realizar outras tarefas administrativas, rotineiras e padronizadas.    
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FISCAL DE RENDAFISCAL DE RENDAFISCAL DE RENDAFISCAL DE RENDA    

• Fazer cumprir a legislação tributária municipal;    

• Lavrar auto de infração para imposição de penalidade;    

• Informar sobre o processo administrativo tributário;    

• Orientar o sujeito passivo de obrigação tributária principal e acessória;    

• Examinar e analisar livros fiscais, talonários, balanços e outros documentos do contribuinte, para 

efeito de cobrança de tributos municipais;    

• Administrar, controlar e fiscalizar os vendedores ambulantes quanto aos tributos municipais e 

executar tarefas compatíveis com a natureza do cargo.    

AUXILAUXILAUXILAUXILIAR DE COMPRASIAR DE COMPRASIAR DE COMPRASIAR DE COMPRAS    

• Efetuar as tarefas de controle e administração nas requisições dos materiais solicitados; 

• Prestar serviço de orçamento e cotação dos materiais e ou mercadorias; 

• Elaborar relatórios de controle de estoque; 

• Elaborar gráficos; 

• Controle dos fornecedores; 

• Controle nos recebimentos dos materiais e ou mercadorias; 

• Executar tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

ENCARREGADO DE ESTRADASENCARREGADO DE ESTRADASENCARREGADO DE ESTRADASENCARREGADO DE ESTRADAS    

• Desempenhar as funções de administração, controle e avaliação dos serviços realizados;    

• Realizar os serviços de acordo com o superior hierárquico;    

• Realizar os serviços de roçada, capina, perfuração de terreno, manutenção das estradas 

municipais através dos cortes das águas de chuva e cascalhamento;    

• Executar os serviços de transporte dos materiais e ou equipamentos através do próprio esforço 

físico;    

• Elaborar relatório dos serviços realizados;    

• Elaborar e informar através de relatório os serviços que necessitam de manutenção preventiva 

ou corretiva;    

• Realizar os serviços pertinentes aos cargos na ausência dos auxiliares;    
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• Controlar e administrar os horários excedentes do expediente do trabalho, informando ao 

superior hierárquico;    

• Assentar manilhas de barro ou concreto;    

• Construir canaletas para águas de chuva nas estradas municipais;    

• Zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos e local de trabalho;    

• Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.    

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASEPROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASEPROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASEPROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE    

• Exercer as atividades de regência de classe, complementadas com a elaboração de planos, 

programas e projetos;    

• Controlar e avaliar o rendimento escolar de seus alunos;    

• Proporcionar ao educando condições efetivas, emocionais e psicológicas para garantir a 

aprendizagem;    

• Desempenhar suas atividades e tarefas com eficiência e dedicação;    

• Proporcionar ao educando a formação integral necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades;    

• Conduzir seu trabalho, situando o educando como cidadão de autorrealização, preparando-o 

para o exercício consciente de cidadania;    

• Desenvolver trabalhos que elevem a autoestima dos educandos;    

• Integrar-se ao processo educativo como agente dinamizador; comparecer às reuniões 

solicitadas pela direção da escola e Secretária Municipal de Educação;    

• Prestar informações com clareza aos pais, sempre que solicitadas;    

• Desenvolver suas funções com observância das disposições legais e regulares;    

• Executar outras tarefas compatíveis com o cargo.    

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICAPROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICAPROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICAPROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA    

• Exercer atividades de regência de aulas completada com a elaboração de planos e programas e 

projetos;    

• Controlar e avaliar o rendimento escolar dos seus alunos, proporcionar ao educando condições 

efetivas, emocionais e psicológicas para garantir a aprendizagem;    

• Desempenhar suas atividade e tarefas com eficiência e dedicação;    
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• Proporcionar ao educando a formação integral necessária ao desenvolvimentos de suas 

potencialidades;    

• Conduzir seu trabalho situando o educando como cidadão de autorrealização, preparando-o 

para o exercício consciente da cidadania;    

• Desenvolver trabalho que elevem a autoestima dos educandos;    

• Integrar-se ao processo educativo como agente dinamizador;    

• Comparecer às reuniões solicitadas pela direção da escola e/ou Secretaria Municipal de 

Educação;    

• Prestar sempre informações com clareza aos pais sempre que solicitadas;    

• Desenvolver suas funções com observância das disposições legais regulamentadoras. O 

atendimento prestado deverá possibilitar a superação das situações de violação de direitos 

inicialmente detectados, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a inserção 

autônoma das famílias na sociedade;    

• Executar outras tarefas correlatas ao cargo.    

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESAPROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESAPROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESAPROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA    

• Exercer atividades de regência de aulas completada com a elaboração de planos e programas e 

projetos;    

• Controlar e avaliar o rendimento escolar dos seus alunos, proporcionar ao educando condições 

efetivas, emocionais e psicológicas para garantir a aprendizagem;    

• Desempenhar suas atividade e tarefas com eficiência e dedicação;    

• Proporcionar ao educando a formação integral necessária ao desenvolvimentos de suas 

potencialidades;    

• Conduzir seu trabalho situando o educando como cidadão de autorrealização, preparando-o 

para o exercício consciente da cidadania;    

• Desenvolver trabalho que elevem a autoestima dos educandos;    

• Integrar-se ao processo educativo como agente dinamizador;    

• Comparecer às reuniões solicitadas pela direção da escola e/ou Secretaria Municipal de 

Educação;    

• Prestar sempre informações com clareza aos pais sempre que solicitadas;    

• Desenvolver suas funções com observância das disposições legais regulamentadoras. O 

atendimento prestado deverá possibilitar a superação das situações de violação de direitos 
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inicialmente detectados, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a inserção 

autônoma das famílias na sociedade;    

• Executar outras tarefas correlatas ao cargo.    

    

Art. 3 – Ficam mantidas as demais disposições constantes no Edital de Abertura do referido Concurso 

Público, incluindo o conteúdo programático dos demais cargos. 

 

 
Santa Rita de Jacutinga/MG, 12 de setembro de 2016  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Luiz Fernando Osório 

Prefeito Municipal 
 

    


