PREFEITURA MUNICIPAL

SANTA CRUZ DE MINAS
EDITAL DE CONCURSO N. º 001/2019
“Concurso Público de Provas para provimento de Cargos no Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas”

A Prefeita Municipal de Santa Cruz de Minas, no uso de suas atribuições, através da JCM – Consultoria Municipal Ltda.,
TORNA PÚBLICO que estarão abertas as inscrições ao Concurso Público para provimento de cargos vagos no Quadro
de Pessoal da Prefeitura Municipal, em consonância com as Instruções Normativas nº 05/2007, nº 04/2008 e nº 08/2009
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal e com as Leis Municipais: LC 002 de 29 de
agosto de 2002; LC 008 de 03 de janeiro de 2008; LC 010 de 07 de fevereiro de 2008; LC 031 de 07 de novembro de
2011; LC 032 de 09 de março de 2012; LC 058 de 17 de outubro de 2017; LC 067 de 20 de julho de 2018 e Decretos
Municipais 918 de 25 de fevereiro de 2008 e 2918 de abril de 2019, o qual se regerá pelas normas regulamentadas neste
edital.

1 – DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES.
1.1 – A Prefeita Municipal nomeou Comissão Especial para a Coordenação, Fiscalização e Acompanhamento deste
Concurso Público, através da Portaria Municipal nº. 2.966 de 23 de janeiro de 2019.
1.2 – As Etapas deste Concurso Público serão realizadas no município de Santa Cruz de Minas-MG e, eventualmente, se
a capacidade das unidades escolares não for suficiente para atender a todos os inscritos nesta cidade, serão também
realizadas nas cidades circunvizinhas, que apresentarem estrutura física funcional, atendendo, assim, às necessidades
do processo de seleção.
1.3 – Para todos os fins deste Concurso Público será considerado o horário oficial de Brasília-DF.
1.4 – Todas as datas previstas relativas aos eventos deste concurso público estão descritas no Anexo VII – Cronograma
Previsto.
2 – DOS CARGOS, SUAS ESPECIFICAÇÕES, VENCIMENTOS E VAGAS.
Os cargos, seus respectivos pré-requisitos, vencimentos e número de vagas são os constantes do Anexo I.
3 – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS.
Atribuições descritas no Anexo III.
4 – DO REGIME JURÍDICO, DO LOCAL DE TRABALHO E DA CARGA HORÁRIA.
4.1 – Regime Jurídico: Estatutário.
4.2 – Carga Horária: de acordo com o especificado no Anexo I.
4.3 – O local de trabalho será nas dependências da Administração Municipal, em todo território do município (zonas urbana
e rural) ou nas dependências de outras entidades com as quais o Município de Santa Cruz de Minas mantém convênio.
5 – DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À INVESTIDURA.
5.1 – Ser brasileiro, nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal de 1988 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. 13 do Decreto nº. 70.436 de 18 de abril de 1972 e no art. 12, § 1º da
Constituição da República.
5.2 – Ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital.
5.3 – Estar em dia com as obrigações militares, em se tratando de candidato do sexo masculino.
5.4 – Gozar dos direitos políticos.
5.5 – Estar em dia com as obrigações eleitorais.
5.6 – Ter, no ato da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos;
5.7 – Possuir, no ato da posse, os requisitos para o cargo;
5.8 – Condições de saúde física e mental, compatíveis com o cargo, de acordo com prévia inspeção médica oficial;
6 – DAS INSCRIÇÕES E TAXAS
6.1 – As inscrições serão efetuadas via internet, através do site www.jcmconcursos.com.br, no período de 8h do dia 22
de julho até às 22 horas do dia 21 de agosto de 2019.
6.2 – Estará disponível a qualquer interessado um posto de atendimento para inscrição:
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6.2.1 – Local: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas
Praça da Liberdade, S/N – Centro – Santa Cruz de Minas-MG
6.2.2 – Período de 22 de julho a 21 de agosto de 2019, exceto sábados, domingos e feriados.
6.2.3 – Horário: de 13h e 30min as 17h.
6.3 – Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa, através de boleto bancário emitido
no ato da inscrição, de acordo com os valores estipulados no Anexo I deste Edital.
6.4 – O candidato deverá ter em mãos no ato da inscrição, pessoalmente ou através de procurador devidamente habilitado,
os seguintes documentos:
6.4.1 – Requerimento preenchido em modelo fornecido no ato da inscrição, no qual o candidato deverá declarar seu
conhecimento quanto às condições exigidas para a inscrição e que se submete às normas expressas neste Edital;
6.4.2 – CPF
6.4.3 – Documento de identidade que contenha retrato, filiação e assinatura.
6.5 – A inscrição por procuração deverá ser efetuada através de instrumento específico e individual, acompanhada de
cópia do documento de identidade do candidato e do procurador.
6.6 – A JCM – Consultoria Municipal Ltda. e a Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas não se responsabilizam por
solicitação de inscrição pela Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência
de dados. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas ocorridas não forem de responsabilidade dos
organizadores.
6.7 – O candidato ao se inscrever estará concordando com as condições exigidas para sua inscrição e se submetendo às
normas expressas neste edital.
6.8 – Não serão aceitas inscrições provisórias ou condicionais.
6.9 – Não será permitida inscrição por via postal, fax, condicional ou fora do prazo estabelecido, admitindo-se apenas os
meios disciplinados nos itens 6.1 a 6.5.
6.10 – O candidato só poderá se inscrever para um único cargo.
6.11 – Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
o candidato de baixa renda, desempregado ou não, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos, em razão de
limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem que comprometa
o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição.
6.11.1 – A caracterização da hipossuficiência está condicionada à declaração expressa do candidato, RESPONDENDO
CIVIL E CRIMINALMENTE PELO SEU TEOR.
6.11.2 – O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e entrega dos documentos exigidos deverá ocorrer,
exclusivamente, nos dias 22 a 24 de julho de 2019, não sendo aceitos fora do período estabelecido, seja qual for o motivo
alegado, e poderá ser realizado da seguinte forma:
a) Prefeitura Municipal de Santa Cruz de situada à Praça da Liberdade, S/N – Centro – Santa Cruz de Minas-MG, no
horário de 13h e 30min as 17h, pessoalmente ou através de procurador devidamente constituído, mediante apresentação
do formulário de pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, devidamente preenchido e assinado,
acompanhado dos documentos relacionados no referido formulário (modelo constante do ANEXO V deste Edital); ou
b) Através dos Correios com AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem), mediante encaminhamento
do formulário de pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, devidamente preenchido e assinado,
acompanhado dos documentos relacionados no referido formulário (modelo constante do ANEXO V deste Edital), dentro
de um envelope devidamente identificado (Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas – Concurso Público – Edital nº
001/2019, nº de inscrição, nome completo e cargo pleiteado), endereçado à Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas,
situada à Praça da Liberdade, S/N – Centro – Santa Cruz de Minas-MG – CEP 36.328-000.
6.11.3 – A análise dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição é de competência da Prefeitura Municipal
de Santa Cruz de Minas.
6.11.4 – Será divulgado, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas e no sítio eletrônico
www.jcmconcursos.com.br, o resultado da análise dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição no dia
05 de agosto de 2019.
6.11.5 – O interessado que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deferido, será automaticamente
inscrito no presente concurso público.
6.11.6 – Ao interessado que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido é assegurado o
contraditório e ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, e conforme consta no item 17 deste Edital – Dos Recursos.
6.11.7 – O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido, caso queira se inscrever,
deverá providenciar sua inscrição nos termos dos itens 6.1, 6.2 e 6.3 deste Edital.
6.12 – Não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo.
6.13 – Só ocorrerá a devolução do valor pago referente à taxa de inscrição, nas seguintes hipóteses:
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6.13.1 – Cancelamento, suspenção ou adiamento do concurso.
6.13.2 – Alteração da data das provas.
6.13.3 – For retirado do concurso o cargo em que o candidato foi inscrito.
6.13.4 – Pagamento em duplicidade.
6.13.5 – Qualquer outra condição inesperada que possa trazer algum prejuízo ao candidato.
6.14 – O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas no ato da
inscrição. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/79, garantido o direito do contraditório e da ampla defesa, e,
ainda caso a inexatidão seja passível de correção, será concedido prazo de três (dias) para que o candidato requeira a
correção dos dados, sob pena de cancelamento da inscrição.
6.15 – A JCM – Consultoria Municipal Ltda. divulgará a lista das inscrições efetivadas, a partir do dia 30 de agosto de
2019, sendo da exclusiva responsabilidade do candidato a conferência dos dados nela divulgados.
6.16 – A listagem contendo o local de realização das provas objetivas, deverá ser conferida pelo candidato, a partir do dia
16 de setembro de 2019, através do site www.jcmconcursos.com.br ou na Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas.
6.17 – A conferência dos dados de inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato.
7 – DO CONTEÚDO DAS PROVAS OBJETIVAS:
7.1 – As provas serão:
7.1.1 – de múltipla escolha;
7.1.2 – compostas de questões com 5 (cinco) opções cada;
7.1.3 – cada questão terá apenas 1 (uma) opção correta, e;
7.1.4 – elaboradas de acordo com os programas de provas, descritos no Anexo IV, parte integrante deste Edital.
7.2 – O conteúdo das provas objetivas, bem como o número de questões e seu respectivo peso estão descritos na tabela
abaixo:
Nível: Alfabetizado
Cargo

Oficial Especializado II (Pedreiro)
Servente (Obras)

Número de Questões e Pesos
Total de
Raciocínio
Português
Questões e
Lógico
Pontos
05
15
20
(Peso 5)
(Peso 5)
(100 pontos)
05
15
20
(Peso 5)
(Peso 5)
(100 pontos)

Nível: Ensino Médio
Cargo
Auxiliar de Farmácia
Fiscal de Posturas
Fiscal Sanitário

Específica
10
(peso 4)
10
(peso 4)
10
(peso 4)

Número de Questões e Pesos
Raciocínio Conhecimentos
Português
Lógico
Gerais
10
10
10
(peso 3)
(peso 1,5)
(peso 1,5)
10
10
10
(peso 3)
(peso 1,5)
(peso 1,5)
10
10
10
(peso 3)
(peso 1,5)
(peso 1,5)

Total de
Questões e Pontos
40
(100 pontos)
40
(100 pontos)
40
(100 pontos)
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Nível: Ensino Superior
Número de Questões e Pesos
Cargo

Assistente Social
Engenheiro Civil
Farmacêutico Bioquímico
Ginecologista
Psicólogo

Específica

Português

10
(peso 4)
10
(peso 4)
10
(peso 4)
10
(peso 4)
10
(peso 4)

10
(peso 3)
10
(peso 3)
10
(peso 3)
10
(peso 3)
10
(peso 3)

Raciocínio Conhecimentos
Lógico
Gerais
10
(peso 1,5)
10
(peso 1,5)
10
(peso 1,5)
10
(peso 1,5)
10
(peso 1,5)

10
(peso 1,5)
10
(peso 1,5)
10
(peso 1,5)
10
(peso 1,5)
10
(peso 1,5)

Total de
Questões e
Pontos
40
(100 pontos)
40
(100 pontos)
40
(100 pontos)
40
(100 pontos)
40
(100 pontos)

8 – DOS PROGRAMAS DE PROVAS
8.1 – Os programas para as provas objetivas são os constantes do Anexo IV, parte integrante deste edital.
9 – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
9.1 – Todos os candidatos serão submetidos à prova objetivas que será realizada no dia 29 de setembro de 2019, em
local e horário a ser informado conforme item 6.16.
9.2 – Nenhuma prova será realizada fora do local determinado.
9.3 – Não haverá segunda chamada para quaisquer das provas.
9.4 – Para a realização da prova o candidato deverá comparecer no local indicado na ficha de inscrição até 30 (trinta)
minutos antes do horário designado, munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis, borracha e documento de
identidade que contenha retrato, filiação e assinatura.
9.4.1 – O documento de identidade deve estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do
candidato (fotografia e assinatura), não sendo aceitos protocolos, xerox ou quaisquer outros documentos que
impossibilitem a identificação do candidato, bem como a verificação de sua assinatura.
9.4.2 – A não apresentação do documento de identidade pelo candidato implica na sua desclassificação.
9.4.3 – Não haverá tolerância por atraso, seja qual for o motivo alegado, ficando o candidato automaticamente
desclassificado.
9.5 – A duração das provas objetivas será de 1h e 30min (uma hora e trinta minutos) para o(s) candidato(s) aos cargos de
Oficial Especializado II (Pedreiro) e Servente (Obras), devendo o candidato permanecer em sala pelo prazo mínimo de 30
(trinta) minutos. Para os demais cargos a duração das provas será de 4h (quatro horas), incluindo a redação, devendo o
candidato permanecer em sala pelo prazo mínimo de 1h (uma hora).
9.6 – Por razões de segurança, velando desde o início pelo sigilo absoluto das provas aplicadas no certame, somente terá
direito de levar consigo o caderno de questões de prova, o candidato que permanecer no local, onde as mesmas estarão
sendo aplicadas, pelo prazo de:
9.6.1 – 1h (uma hora) para as provas com duração de 1h e 30min (uma hora e trinta minutos)
9.6.2 – 2h (duas horas) para as provas com duração de 3h (três horas)
9.6.3 – A partir das 13h do dia 30 de setembro de 2019, na Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas, estará à
disposição dos candidatos interessados, para eventuais consultas, um exemplar de cada prova.
9.6.4 – O candidato que resolver se retirar do local da prova antes do prazo estipulado no item 9.6, deverá devolver ao
monitor ou fiscal, juntamente com a folha de respostas, o caderno de questões de prova, sendo a ele permitido a retirada
da última página (Teste da Folha de Respostas).
9.7 – O candidato deverá transcrever suas respostas para a Folha de Resposta, assinando-a em seguida.
9.7.1 – Cada candidato receberá uma única Folha de Resposta que deverá ser marcada somente com caneta
esferográfica azul ou preta.
9.7.2 – A Folha de Resposta não pode ser rasurada, amassada, manchada ou ser feito uso de borracha, ou qualquer
outra substância para uso corretivo, e em nenhuma hipótese será substituída, devendo ser assinada pelo candidato.
9.7.3 – A transcrição correta das alternativas para a Folha de Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e é
obrigatória;
9.7.4 – A correção da Folha de Resposta será feita por processamento eletrônico de leitura ótica.
9.8 – Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma marcação ou que
contenham emenda ou rasura, ainda que legíveis.
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9.9 – Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo somente liberados quando o último deles concluir a
prova.
9.10 – SERÁ EXCLUÍDO DO CONCURSO EM QUALQUER FASE O CANDIDATO QUE:
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
b) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada da inscrição, da portaria e da aplicação da prova;
c) for responsável por falsa identificação pessoal;
d) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem como aquele que utilizar
livros e impressos não permitidos, máquina de calcular, telefone celular, rádio, ou seja, qualquer utensílio que emita
informações, ou ainda, aquele que adotar qualquer atitude buscando informações relativas a respostas da prova;
e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação;
f) não devolver o Folha de Resposta ao término da prova, antes de sair da sala;
g) ausentar-se do recinto da prova sem permissão;
h) deixar de assinar a lista de presença;
i) não atender às determinações deste Edital.
9.11 – É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações dos atos e editais pertinentes ao
presente concurso.
9.12 – É expressamente proibido fumar durante a prova.
9.13 – A prova escrita/objetiva tem caráter ELIMINATÓRIO/CLASSIFICATÓRIO e será APROVADO o candidato que
obtiver a nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, em um total de 100 (cem) pontos divididos conforme item 7.2.
10 – DA PROVA DE REDAÇÃO
10.1 – Haverá prova de redação para os candidatos aos cargos de Assistente Social, Auxiliar de Farmácia, Engenheiro
Civil, Farmacêutico Bioquímico, Fiscal de Posturas, Fiscal Sanitário, Ginecologista e Psicólogo
10.2 – A prova de redação terá caráter classificatório e eliminatório, sendo corrigidas apenas as redações dos candidatos
que obtiverem 50% (cinquenta por cento) dos pontos distribuídos na prova objetiva, e serão eliminados do processo
seletivo os candidatos que não obtiverem 50% (cinquenta por cento) dos pontos distribuídos na prova de redação.
10.3 – A prova de redação será realizada juntamente com a prova objetiva.
10.3.1 – O tempo para realização da prova de redação será contato juntamente com o da prova objetiva, cabendo ao
candidato a escolha de qual prova prestará primeiro.
10.4 – Nenhuma prova será realizada fora do local determinado.
10.5 – Não haverá segunda chamada para a prestação da prova.
10.6 – Na Prova de Redação será apresentada uma única proposta a respeito da qual o candidato deverá desenvolver a
Redação.
10.7 – A Prova de redação terá valor máximo de100 (cem) pontos e será somada à nota da prova objetiva.
10.8 – A prova de redação será avaliada da seguinte forma:
10.8.1 – ASPECTOS DE COESÃO TEXTUAL (Total: 50 pontos)
a) Título (presença e pertinência) – 3 pontos
b) Paragrafação – 7 pontos
c) Correção gramatical – 20 pontos
d) Adequação de emprego de articuladores textuais - 20 pontos
10.8.2 – ASPECTOS DE COERÊNCIA TEXTUAL (Total: 50 pontos)
a) Nível e adequação vocabulares - 10 pontos
b) Adequação de emprego da modalidade textual exigida - 5 pontos
c) Progressão temática (adequação de desenvolvimento do tema) - 10 pontos
d) Pertinência da conclusão - 5 pontos
e) Adequação de estruturação dos períodos - 5 pontos
f) Conteúdo (nível de informatividade) - 15 pontos
10.9 – O caderno de texto definitivo da prova de redação não poderá ser assinado, rubricado e/ou conter qualquer palavra
e/ou marca que o identifique em outro local que não o apropriado (capa do caderno), sob pena de ser anulado. Assim, a
detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da
prova de redação.
10.10 – O caderno de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova de redação, devendo
obrigatoriamente ser devolvido ao fiscal de aplicação ao término da prova, devidamente assinado no local indicado (capa
do caderno). O caderno de rascunho é de preenchimento facultativo e não terá validade para efeito de avaliação, podendo
o candidato levá-lo consigo após o horário estabelecido no item 9.5 deste edital.
10.11 – A prova de redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não
sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, e o candidato deverá formular texto com a extensão
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máxima definida na capa do caderno de texto definitivo e será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.
10.12 – O candidato receberá nota zero na prova de redação em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não
haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no subitem anterior, bem
como no caso de identificação em local indevido.
11 – DA PROVA PRÁTICA
11.1 – Haverá prova prática para o(s) candidato(s) aos cargos de Oficial Especializado II (Pedreiro) e Servente (Obras),
para os candidatos que tiverem sido aprovados na prova escrita/objetiva, conforme item 14.1, dentro do quantitativo de
até 15 (quinze) vezes o número de vagas disponibilizadas, respeitados os empates na última posição.
11.2 – As provas práticas serão realizadas no dia 10 de novembro de 2019, em local e horário a serem informados na
lista de convocação a ser divulgada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no site www.jcmconcursos.com.br a
partir do dia 1º de novembro de 2019.
11.3 – Não haverá segunda chamada para a prestação da prova.
11.4 – A Prova Prática, para os cargos de Oficial Especializado II (Pedreiro) e Servente (Obras), será avaliada em
função das tarefas propostas, avaliando-se a aptidão ou não do candidato, consumando em Laudo de Avaliação Técnica,
que verificará a capacidade prática do candidato no exercício e desempenho das tarefas do cargo, segundo sua categoria
profissional, sendo pontuado positivamente a cada tarefa realizada dentro dos propósitos exigidos neste edital, atribuindose o seguinte:
11.4.1 – Oficial Especializado II (Pedreiro):
a) Conhecimentos em leitura de planta e locação de obra (06 pontos)
b) Prática no manuseio de ferramentas (06 pontos)
c) Preparo de argamassa (04 pontos)
d) Prática no trabalho de alvenaria (16 pontos)
e) Assentamento de azulejos (06 pontos)
f) Prática na aplicação de chapisco e reboco (16 pontos)
g) Prática em Alinhamento, nivelamento e prumada (16 pontos)
h) Preparo de concreto (04 pontos)
i) Conhecimentos de ferragens (06 pontos)
j) Conhecimentos de sistemas elétricos (10 pontos)
h) Conhecimentos de sistemas hidráulicos (10 pontos)
11.4.1.1 – Para a realização da prova prática, o candidato deverá comparecer ao local previsto com 30 (trinta) minutos de
antecedência, munido de documento de identidade, a não apresentação do documento EM ORIGINAL impedirá o
candidato de participar da prova, não sendo aceito qualquer outro documento.
11.4.2 – Servente (Obras)
a) Desenvolvimento na execução de capina (20 pontos)
b) Desenvolvimento na execução de abertura de valas (30 pontos)
c) Desenvolvimento na execução do carregamento de caminhões com materiais fracionados tais como brita, areia ou
cascalho usando pá. (30 pontos)
d) Desenvolvimento na execução do transporte de materiais – até 60kg (20 pontos)
11.4.2.1 – Para a realização da prova prática, o candidato deverá comparecer ao local previsto com 30 (trinta) minutos de
antecedência, munido de documento de identidade, a não apresentação do documento EM ORIGINAL impedirá o
candidato de participar da prova, não sendo aceito qualquer outro documento.
12 – DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
12.1 – Fica assegurado ao candidato portador de deficiência o direito de se inscrever neste concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de
que é portador.
12.2 – Assegura-se o percentual de 5% do total de cargos vagos existentes e dos que vierem a vagar ou forem criados no
decorrer do prazo de validade deste concurso, referentes a cada denominação/especialidade, calculados em face da
classificação obtida.
12.2.1 – Quando, na aplicação do percentual estabelecido neste artigo, deverá ser reservada a 5ª vaga (primeiro número
inteiro alcançado com a aplicação da reserva máxima de 20%) e, subsequentemente da 21ª, 41ª, 61ª e assim
sucessivamente.
12.2.2 – Não preenchidas as vagas de que trata o item 12.2, serão elas destinadas aos classificados no concurso.
12.2.3 – Respeitado o percentual fixado no item 12.2 deste Edital, durante o prazo de validade do concurso, o candidato
deficiente poderá ser convocado para preencher cargo que vier a ser criado, bem como as vagas que surgirem, utilizando
para tal a lista de classificação geral.
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12.3 – Os candidatos portadores de deficiência concorrerão sempre à totalidade das vagas existentes para cada
denominação/especialidade, não ficando restritos a disputarem somente as vagas reservadas.
12.4 – A Publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo a primeira a pontuação de todos os
candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos.
12.5 – Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no
art. 4º do Decreto nº 3.298 de 20/12/1999.
12.6 – O candidato inscrito como deficiente deverá, obrigatoriamente, apresentar, no local da realização das inscrições
presenciais ou enviar, via postal, em até 07 (sete) dias úteis após o encerramento das inscrições, considerando para este
fim a data da postagem, para a sede da JCM – Consultoria Municipal Ltda., com endereço no Largo Marechal Deodoro,
06 sala 206 – Centro – Barbacena-MG – CEP 36.200-054, Laudo Médico que caracterize o grau e o tipo da deficiência
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável
causa da deficiência.
12.7 – O candidato aprovado que tenha declarado sua deficiência, bem como atendido o item 12.6 será encaminhado a
uma junta multidisciplinar, composta a critério da Prefeitura Municipal, para avaliar a compatibilidade da deficiência com o
cargo a que concorre.
12.7.1 – A equipe multidisciplinar emitirá parecer observando:
a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar;
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize;
e) a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.
12.8 – Caso o candidato não observe o previsto no item 12.6, terá sua inscrição indeferida como concorrente à vaga
reservada a deficientes, concorrendo o candidato às demais vagas.
13 – DO TRATAMENTO ESPECIAL
13.1 – O candidato portador de deficiência ou necessidades especiais, ainda que momentânea, (exemplo mulher em
estado de lactante) que necessitar de aplicação de provas em condições especiais deverá solicitar tal providência no ato
de sua inscrição ou à JCM Consultoria Municipal Ltda, através de requerimento motivado que deverá ser enviado para o
endereço Largo Marechal Deodoro, 06 sala 206 – Centro – Barbacena-MG – CEP 36.200-054 em até 07 (sete) dias úteis
após o encerramento das inscrições, observada para este fim a data de postagem do requerimento.
13.2 – O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá solicitálo, nos termos do item anterior, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência.
14 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROVAS
14.1 – As provas serão valorizadas da seguinte forma:
Tipo de
Cargos
Prova

Nº de
pontos

% de Aprovação

Objetiva

Todos os cargos

100

50%

Redação

Assistente Social
Auxiliar de Farmácia
Engenheiro Civil
Farmacêutico Bioquímico
Fiscal de Posturas
Fiscal Sanitário
Ginecologista
Psicólogo

100

50%

Oficial Especializado II (Pedreiro)
Servente (Obras)

100

50%

Prática

14.2 – O resultado da prova objetiva será encontrado multiplicando-se o número total de acertos em cada disciplina pelo
número equivalente ao peso a ela atribuído na tabela constante do item 7.2.
14.3 – Para efeitos de classificação nos cargos Oficial Especializado II (Pedreiro) e Servente (Obras) a prova objetiva será
somada à prova prática.
7

PREFEITURA MUNICIPAL

SANTA CRUZ DE MINAS
15 – DA CLASSIFICAÇÃO
15.1 – A classificação final será efetuada em ordem decrescente de pontos obtidos.
15.2 – Se, computados os pontos, houver empate, dar-se-á preferência, após a observância do disposto no parágrafo
único do artigo 27 da Lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), sucessivamente, ao candidato que:
15.2.1 – Computar maior número de pontos na prova Prática, se for o caso.
15.2.2 – Computar maior número de acertos nas questões Específicas, conforme item 7.2, se for o caso.
15.2.3 – Computar maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa, conforme item 7.2.
15.2.4 – Computar maior número de pontos na prova de Redação, se for o caso.
15.2.5 – For mais idoso.
15.2.6 – Permanecendo o empate, será realizado um Sorteio público que ocorrerá em sessão pública, que será marcada
previamente pela Prefeitura Municipal.
16 – DOS RESULTADOS
16.1 – Os gabaritos serão divulgados no dia 29 de setembro de 2019 às 22h no site www.jcmconcursos.com.br.
16.2 – As listagens com os resultados estarão disponíveis, no site www.jcmconcursos.com.br e serão afixadas na sede
da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas, da seguinte forma:
16.2.1 – Prova escrita/objetiva e redação, a partir do dia 21 de outubro de 2019.
16.2.2 – Prova prática, a partir do dia 18 de novembro de 2019.
16.2.3 – Resultado Final Geral, a partir do dia 29 de novembro de 2019.
17 – DOS RECURSOS
17.1 – Caberá recurso, contra as disposições contidas neste Edital, e contra as decisões da Comissão Fiscalizadora do
Concurso, no prazo de 3 (três) dias úteis contados de sua publicação.
17.2 – Os candidatos que tiverem o requerimento de isenção indeferido terão a oportunidade de apresentar recurso por
escrito, a ser protocolado no local das inscrições no prazo de 03 (três) dias úteis da publicação da lista de isenções
concedidas.
17.3 – Caberá recurso, contra a lista dos candidatos inscritos, no prazo de 3 (três) dias úteis de sua divulgação, em caso
de erro ou omissão do nome do candidato ou do cargo pretendido.
17.4 – Caberá recurso, que deverá ser fundamentado, contra o gabarito oficial ou qualquer questão da prova, contendo o
nome do candidato, o número de inscrição e o cargo pretendido, no prazo de 3 (três) dias úteis de sua divulgação.
17.5 – Caberá recurso, que deverá ser fundamentado, quanto à nota da redação e classificação, contendo o nome do
candidato, número de inscrição e o cargo pretendido, no prazo de 3 (três) dias úteis de sua divulgação.
17.6 – Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas, no horário das 13h e 30min
as 17h, sendo admitido o envio via e-mail contato@jcmconcursos.com.br com remessa pelo correio, com aviso de
recebimento (AR), endereçado à Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas, situada à Praça da Liberdade, S/N – Centro
– Santa Cruz de Minas-MG – CEP 36.328-000, averiguando-se a tempestividade do ato pela data da postagem e o
candidato deverá seguir rigorosamente as seguintes orientações: (modelo constante do ANEXO VI).
17.6.1 – O recurso deverá ser individual, não sendo admitido litisconsorte.
17.6.2 – No recurso deverá conter o nome do candidato, número de inscrição e o cargo pretendido, a indicação precisa do
item em que o candidato se julga prejudicado, acompanhada de argumentação lógica e consistente, bem como de
comprovante que fundamente as alegações com citações de artigos de legislação, itens, páginas de livro, nome dos
autores; juntando sempre cópia dos comprovantes.
17.6.3 – Cada recurso previsto no item 17.4 objetivará exclusivamente a uma única questão de prova.
17.7 – Será indeferido liminarmente o recurso que não atender as exigências previstas neste edital.
17.8 – Após o julgamento dos recursos administrativos ou por decisão judicial, os pontos correspondentes às questões
porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos ainda que estes não tenham recorrido administrativamente ou
ingressar em juízo.
17.9 – O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas de acordo
com o gabarito oficial definitivo.
17.10 – Após a divulgação do resultado não caberá mais nenhum recurso contra o gabarito e questões de prova.
17.11 – Na ocorrência do disposto nos itens 17.8 e 17.09, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicial
obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver
a nota mínima exigida na prova.
17.12 – Não serão aceitos recursos interpostos fora do prazo, bem como os interpostos em prazo destinado a evento
diverso do questionado.
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18 – DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCURSO
18.1 – Os candidatos poderão acompanhar as publicações oficiais relativas ao concurso que serão feitas da seguinte
forma:
18.1.1 – EDITAL e suas eventuais alterações:
18.1.1.1 – De forma resumida na Imprensa Oficial do Estado (Minas Gerais) e Jornal Gazeta (São João Del Rei-MG)
18.1.1.2 – Em sua íntegra:
a) No Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas.
b) No local das inscrições.
c) No site www.jcmconcursos.com.br
19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 – O presente concurso público destina-se a selecionar candidatos para investidura em cargos de provimento efetivo
vagos, relacionados neste Edital, bem como para formação de Cadastro de Reserva para preenchimento de outros cargos
vagos ou que venham a vagar no período de validade estabelecido no item 19.6 deste Edital.
19.2 – Em todas as fases do certame é assegurado o amplo direito de defesa de direitos individuais ou coletivos,
assegurado o contraditório e o devido processo legal.
19.3 – O ingresso na sala de provas será permitido até o horário estabelecido para o início das mesmas.
19.4 – Os casos omissos, de dúvidas ou controvérsias serão resolvidos pela Comissão Fiscalizadora do Concurso.
19.5 – As disposições e instruções contidas nas capas das provas também constituem normas que complementam o
presente Edital. Sempre que necessário, poderão ser divulgadas outras normas complementares ou avisos oficiais.
19.6 – O prazo de validade do presente concurso é de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação de sua homologação,
podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
19.7 – O candidato aprovado no presente concurso e que for nomeado, tornar-se-á estável depois de cumprido o estágio
probatório de 03 (três) anos, no qual deverá obter avaliação de desempenho considerada satisfatória nas funções inerentes
ao cargo por ele exercidas.
19.8 – A não comprovação, pelo candidato aprovado e classificado, quanto aos pré-requisitos deste Edital e demais
requisitos legais, implica na sua desclassificação e na convocação do classificado seguinte.
19.9 – A convocação dos aprovados far-se-á mediante carta com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo
candidato, sendo de sua integral responsabilidade a manutenção e atualização do endereço fornecido.
19.9.1 – Se o candidato não atender a convocação para a posse dentro do prazo estabelecido, serão tornados sem efeito
por ato da Prefeita Municipal, os direitos em função do concurso público.
19.10 – O candidato aprovado ao ser convocado deverá apresentar a documentação abaixo descrita, no prazo estipulado
pela Prefeitura Municipal, para fins de nomeação e posse:
a) Duas fotografias 3x4 atuais.
b) Cópia da Certidão de Nascimento, se solteiro, ou de Casamento, se casado.
c) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição.
d) Cópia do Certificado de Reservista para candidato do sexo masculino.
e) Laudo médico subscrito por profissional credenciado pelo Município, atestando a capacidade física e mental para o
desempenho das funções do Cargo.
f) Cópia do Diploma e ou documento comprobatório da habilitação específica da área para a qual se inscreveu.
g) Cópia do Cartão PIS/PASEP, caso já esteja inscrito.
h) Cópia do Cartão de CPF e da Carteira de Identidade.
i) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.
j) Cópia de comprovante de residência.
k) Declaração de que não possui impedimento para o exercício de Cargo Público.
l) declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio.
19.10.1 – A Prefeitura Municipal ficará automaticamente autorizada a convocar o candidato subsequente constante da lista
de aprovados caso o candidato convocado não apresente a documentação constante do item 19.10 no prazo estipulado.
19.11 – Os candidatos aos cargos para os quais a lei determine registro em Conselho de Classe ou órgão competente
para o exercício profissional deverão apresentar os documentos comprobatórios de regularidade para fins de nomeação.
19.12 – Verificada inexatidão ou irregularidade de qualquer documento, serão anulados todos os atos decorrentes da
inscrição.
19.13 – O candidato aprovado no limite das vagas oferecidas neste Edital será nomeado no prazo de validade do presente
concurso.
19.14 – A Prefeitura Municipal, por adotar o regime estatutário, detém poder discricionário para unilateralmente, mediante
lei formal, modificar as condições do serviço e a remuneração dos ocupantes de cargos públicos, inclusive a carga horária
de trabalho.
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19.15 – Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada
a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para provas, circunstância que
será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
19.16 – A eliminação de registros escritos produzidos durante o Concurso Público será realizada após o(s) prazo(s) de
que trata a Resolução nº 14, de 24/10/2001 do CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos).
19.17 – Este Edital será afixado, em seu inteiro teor, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, não se
responsabilizando a Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas e/ou a JCM – Consultoria Municipal Ltda., por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações alusivas ao presente concurso.

Santa Cruz de Minas, 13 de maio de 2019.

SINARA RAFAELA CAMPOS
PREFEITA MUNICIPAL
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= ANEXO I =
= QUADRO GERAL DE CARGOS =

Denominação

Vagas

Assistente Social

01

Auxiliar de Farmácia

01

Engenheiro Civil

01

Farmacêutico Bioquímico

01

Fiscal de Posturas
Fiscal Sanitário

01
01

Ginecologista

01

Oficial Especializado II (Pedreiro)

01

Psicólogo

01

Servente (Obras)

01

Requisitos Mínimos /
Escolaridade
Ensino Superior e registro
no órgão competente
Curso Técnico e registro no
órgão competente
Ensino Superior e registro
no órgão competente
Ensino Superior e registro
no órgão competente
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Superior e registro
no órgão competente
Alfabetizado
Ensino Superior e registro
no órgão competente
Alfabetizado

Carga
Horária
Semanal

Vencimentos R$
(BASE)*

Taxa de
Inscrição
R$

30h

2.561,51

100,00

40h

1.006,00

60,00

20h

2.561,50

100,00

40h

2.561,51

100,00

40h
40h

1.162,11
1.186,16

60,00
60,00

10h

3.685,85

150,00

40h

1.440,86

70,00

30h

2.561,51

100,00

40h

1.006,00

60,00
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= ANEXO II =
= ATRIBUIÇÕES =
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÕES:
− Fornecer suporte às famílias do CRAS em conformidade com a presente lei;
− Acolher e ofertar informações;
− Realizar encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS;
− Mediar processos grupais do serviço socioeducativo para famílias;
− Realizar atendimento individualizado e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS;
− Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território;
− Assessorar serviços socioeducativos desenvolvidos no território;
− Acompanhar famílias em descumprimento de condicionalidades;
− Alimentar sistema de informação;
− Registrar ações desenvolvidas;
− Planejar o trabalho de forma coletiva;
− Articular ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência;
− Exercer demais atividades inerentes ao cargo, regulamentadas pelo conselho de classe;
− Priorizar as orientações da NOB/SUAS, PNAS e Orientações Técnicas de Implantação do CRAS;
− Planejar a dirigir os serviços do CRAS, sendo responsável pelo cumprimento no disposto na presente lei, delegando
funções dos trabalhos;
− Coordenar e orientar os servidores do CRAS, sendo responsável pela manutenção da ordem e prestação eficiente dos
serviços;
− Executar outras atividades correlatas ao cargo.
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CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA
ATRIBUIÇÕES:
− Definir local para a exposição dos medicamentos
− Zelar pela limpeza do ponto de exposição dos medicamentos
− Transportar medicamentos
− Examinar as condições dos medicamentos na área de exposição (validade e estado físico)
− Recolher medicamentos violados, fora de lugar ou com validade vencida
− Listar medicamentos para reposição
− Requisitar medicamentos em falta
− Receber medicamento
− Conferir medicamentos mediante nota fiscal e pedido
− Estocar medicamentos
− Preencher relatórios
− Prestar um atendimento cordial a população do município, respeitando a prescrição médica e as legislações
pertinentes
− Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
ATRIBUIÇÕES:
− Executar e/ou supervisionar trabalhos topográficos e geodésicos e estudar projetos emitindo o respectivo parecer;
− Projetar e fiscalizar todas as obras municipais;
− Projetar, dirigir e fiscalizar a construção de estradas de ferro e de rodagem, bem como obras de captação e
abastecimento de água, de drenagem, de irrigação e de saneamento urbano e rural;
− Projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos de construções, reformas e urbanismo em geral;
− Realizar perícias e fazer arbitramento;
− Emitir pareceres, relatórios e laudos;
− Projetar e executar ações relacionadas à regularização fundiária urbana e rural;
− Participar da elaboração de planos de trabalho e outros documentos necessários para obtenção de recursos junto às
Secretarias de Estado e Ministérios (transferências voluntárias);
− Coletar, agrupar dados, analisar, construir indicadores e informar às Secretarias;
− Elaborar projetos técnicos, planilhas, cronogramas, dentre outros;
− Emitir anotação do responsável técnico da obra ou serviço - ART;
− Executar o preenchimento dos sistemas informatizados de obras e convênios estaduais e federais, incluindo Geobras
e Sisobras, ficando responsável tecnicamente pelos mesmos;
− Manter controle sobre a validade dos convênios, contratos e termos aditivos;
− Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e convênios em tramitação;
− Cumprir as normas estabelecidas nas Instruções Normativas do TCE/MG no que diz respeito a convênios, contratos
e instrumentos congêneres;
− Participar de comissões instituídas pelo Município e para as quais for designado, em especial a Defesa Civil;
− Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.

14

PREFEITURA MUNICIPAL

SANTA CRUZ DE MINAS
CARGO: FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO
ATRIBUIÇÕES:
− Coordenar, preparar e executar análises laboratoriais físico-químico, realizar exames, coordenar a farmácia do
município assumindo a responsabilidade técnica da mesma;
− Atribuições inerentes à qualificação profissional;
− Atividades de natureza especializada envolvendo a realização de exames em geral, avaliando tratamento clínico e
cirúrgico da população carente em geral, alunos de rede escolar, servidores públicos e seus dependentes;
− Executar tarefas mais complexas de farmácia atendendo as necessidades dos pacientes;
− Cumprir a lei, manter a dignidade e a honra da profissão e observar o seu código de ética;
− Não dedicar-se a nenhuma atividade que venha a trazer descrédito à profissão;
− Respeitar a vida humana, não cooperando com atos que intencionalmente atentam contra ela, ou que coloque em
risco sua atividade física ou psíquica;
− Respeitar o direito do usuário de conhecer o medicamento que lhe é dispensado e de decidir sobre a sua saúde e bem
estar;
− Assumir com visão social, sanitária e política, seu papel na determinação de padrões desejáveis do ensino e do
exercício da farmácia;
− Contribuir para a promoção da saúde individual e coletiva, principalmente no campo da prevenção, sobretudo quando,
nessa área, desempenhar cargo ou função política;
− Informar e assessorar ao paciente sobre a utilização correta do medicamento;
− Aconselhar e prescrever de livre dispensação nos limites da atenção primária a saúde;
− Observar sempre, com rigor científico, qualquer tipo de medicina alternativa, procurando melhorar a assistência ao
paciente;
− Atualizar e ampliar seus conhecimentos técnicos-científicos e sua cultura geral, visando ao bem público e a efetiva
prestação de serviços ao ser humano, observando as normas e princípios do Sistema Nacional de Saúde, em especial
quanto à atenção primária da saúde;
− Utilizar os meios de comunicação a que tenha acesso para prestar esclarecimento, conceder entrevistas ou palestras
com finalidade educativa e de interesse social;
− Selecionar, com critério e escrúpulos, e nos limites dá lei, os auxiliares para o exercício de sua atividade;
− Executar outras tarefas correlatas, mediante, a necessidade da rede de saúde do Município.
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CARGO: FISCAL DE POSTURAS
ATRIBUIÇÕES:
− Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas Municipal, e leis correlatas aplicando todas as medidas cabíveis nos
casos de descumprimento;
− Emitir notificações e lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão, cientificando formalmente o
infrator, bem como requisitar o auxílio de força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização
de diligências ou inspeções;
− Auxiliar na elaboração do relatório geral de fiscalização;
− Manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, mediante a emissão de
relatórios periódicos de atividades;
− A fiscalização de normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao município mediante convênios,
relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio ambiente, direitos e defesa do consumidor, transportes, edilícias e
de posturas em geral e aquelas atividades de fiscalização relacionadas ao poder de polícia administrativa;
− Solicitar, à Secretaria competente, a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes; e
− O acompanhamento e fiscalização das feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas a localização,
instalação, horário e organização;
− Receber e conferir as mercadorias apreendidas e armazená-las em depósito público, restituindo-as, mediante o
cumprimento das exigências da lei, inclusive com o pagamento do imposto e das multas devidas, se for o caso;
− Embargar, interditar e lacrar eventos irregulares;
− Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral, e de outros estabelecimentos;
− Efetuar vistoria prévia para concessão de inscrição municipal e alvarás;
− Embargar, interditar e lacrar estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços;
− Fazer o cadastramento e o controle de loteamentos clandestinos e irregulares e outros assentamentos informais;
− Realizar diligências e plantões de fiscalização que forem necessários para coibir invasão de áreas públicas e edificação
ou ocupação em áreas sem autorização de parcelamento do solo e relatórios sobre as atividades assim efetuadas;
− Informar processos referentes à ocupação e parcelamento clandestino ou irregular do solo urbano;
− Propor a realização de inquéritos ou sindicâncias que visem salvaguardar o interesse público na regularização
fundiária;
− Inspecionar, de acordo com a legislação em vigor, todas as áreas com risco de ocupação clandestina ou irregular e
impedir atividades que identifiquem tais objetivos;
− Fiscalizar e dar atendimento às reclamações de poluição visual (faixas, cartazes, outdoors, painéis, etc.), e poluição
sonora (carros de som, som em veículos particulares, em estabelecimentos comercias, etc.), poluição atmosférica
(chaminé, marmorarias, queimadas, etc.), poluição do solo, poluição da água, etc., emissão de laudos de vistoria e
pareceres acerca de assuntos ambientais e aferição de ruídos nos termos das normas da ABNT Associação Brasileira
de Normas Técnicas;
− Fiscalizar a ocorrência de degradação ambiental em APP - áreas de preservação permanente (deposição irregular de
resíduos, desmatamento, lançamento irregular de efluentes, etc.);
− Fiscalizar as empresas terceirizadas que prestam serviços públicos de coleta resíduos sólidos, domiciliares, de saúde,
varrição de ruas, avenidas, praças e demais serviços correlatos para o Município;
− Vistoriar e conferir imóveis (edificados ou não), prestar informações para expedição de alvará de construção, de
autorização de desdobro, de unificação, de anexação de terrenos, de transferências de alvarás, de habite-se e de
certidões de andamento de obras;
− Acompanhar e vistoriar obras com alvarás expedidos, conferindo com os projetos e memoriais descritivos aprovados
pelo órgão próprio;
− Percorrer as vias públicas e fiscalizar quadras e lotes sob sua responsabilidade, detectando obras que não possuem
o respectivo alvará de construção ou reconstrução;
− Fiscalizar a colocação de tapumes e bandejas (plataformas de segurança), telas de vedação externa e outros
anteparos exigidos por lei;
− Embargar obras que não estiverem licenciadas por alvará de construção ou que estiverem em desacordo com o projeto
autorizado;
− Acompanhar arquitetos e engenheiros nas inspeções e vistorias realizadas em sua área de competência e atuação;
− Verificar e orientar o cumprimento das normas municipais e da regulamentação urbanística concernente a ocupação
e parcelamento do solo, bem como de edificações particulares;
− Fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio públicos, obstáculos em vias de trânsito de
pedestres e colocação de caçambas;
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−
−
−
−

Fiscalizar o escoamento de concreto e terra em via pública, bem como a retirada de terra em áreas do Município;
Fiscalizar a pintura de guias em via pública, a limpeza de imóveis abandonados, a poda de árvores, bem como a sua
erradicação;
Desempenhar outras atividades que vierem a ser determinadas pela Administração Municipal;
Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas.
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CARGO: FISCAL SANITÁRIO
ATRIBUIÇÕES:
− Fiscalizar a aptidão dos gêneros alimentícios para consumo;
− Orientar e fiscalizar estabelecimentos destinados a venda de produtos alimentícios quanto a higiene e limpeza dos
mesmos;
− Fiscalizar sob acompanhamento de técnicos a qualidade da água potável no Município;
− Fiscalizar a rotulagem de alimentos industrializados em consonância ao Código de Defesa do Consumidor;
− Fiscalizar a colocação externa do lixo para coleta do Poder Público em residências, empresas e indústrias;
− Orientar a população na prevenção de doenças;
− Efetuar o controle de zoonoses;
− Orientar a população na compreensão do conteúdo de cartões da Gestante e da Criança;
− Incentivar a vacinação;
− Orientar a população quanto à proteção de infecções.
− Efetuar outras atividades conforme determinação superior.
− Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
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CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA
ATRIBUIÇÕES:
− Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes solicitando e interpretando exames
complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento.
− Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia,
e realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica.
− Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo voltados para a comunidade em
geral.
− Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada tratamento prescrito e evolução da
doença.
− Prestar atendimento de urgência em ginecologia.
− Prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando
a promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade.
− Coordenar atividades médicas institucionais a nível local.
− Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas participando do estudo de casos,
estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral aos munícipes.
− Delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoal, bem como de supervisão dos demais
recursos envolvidos na prestação de cuidados de saúde.
− Grau máximo de responsabilidades imprescindíveis a função.
− Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
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CARGO: OFICIAL ESPECIALIZADO II (PEDREIRO)
ATRIBUIÇÕES:
− Executar serviços específicos de alvenaria, pedras, concreto, marcação de obra e outros componentes para possibilitar
a construção, acabamento, reforma e reparos em obras diversas.
− Efetuar o levantamento de materiais necessários a execução das obras a serem realizadas.
− Laborar utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício de construir, reformar ou reparar prédios e similares.
− Misturar cimento, areia, cal, pedra, dosando as quantidades para obter argamassa e concreto.
− Armar e desmontar andaimes, se necessário na execução das obras.
− Ler e interpretar projetos, desenhos e croquis de alvenaria.
− Ler e interpretar projetos com detalhes de acabamentos de obras.
− Executar com serviços de locação de obra; fundações; baldrames; contra piso; alvenaria; assentamentos de marcos
de madeira; assentamentos de esquadrias metálicas; chapisco; emboço; reboco; azulejos; rejuntes; colocação de
soleiras; peitoris; bancadas; pias; tanques; caixas d’água; caixas de passagem; caixas sinfonadas; caixas dilvidoras;
pisos cimentados desempenados; queimados ladrilhos hidráulicos; cerâmicos; mármore; granito; escadas; vergas;
contra vergas; rodapés.
− Conhecer e executar os traços de argamassa e concreto.
− Fazer uso dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílio para se obter prumo, nível e alinhamento.
− Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
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CARGO: PSICÓLOGO
ATRIBUIÇÕES:
− Fornecer suporte às famílias do CRAS em conformidade com a presente lei;
− Acolher e ofertar informações;
− Realizar encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS;
− Mediar processos grupais do serviço socioeducativo para famílias;
− Realizar atendimento individualizado e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS;
− Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território;
− Assessorar serviços socioeducativos desenvolvidos no território;
− Acompanhar famílias em descumprimento de condicionalidades;
− Alimentar sistema de informação;
− Registrar ações desenvolvidas;
− Planejar o trabalho de forma coletiva;
− Articular ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência;
− Exercer demais atividades inerentes ao cargo, regulamentadas pelo conselho de classe;
− Priorizar as orientações da NOB/SUAS, PNAS e Orientações Técnicas de Implantação do CRAS;
− Executar outras atividades correlatas ao cargo.
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CARGO: SERVENTE (OBRAS)
ATRIBUIÇÕES:
− Efetuar a limpeza urbana de varrição e coleta de lixo;
− Conservar as estradas municipais, cortando águas, roçando e tapando buracos;
− Executar tarefas de vigilância;
− Realizar limpeza dos órgãos públicos municipais, zelando pela boa organização dos serviços para danos e perdas de
materiais;
− Executar serviços para evitar danos e perdas de materiais;
− Executar serviços de abertura de valas para canalização e desentupimento de redes de esgoto, águas pluviais e água
potável e;
− Serviços de obras em geral e outras tarefas correlatas mediante determinação superior.
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= ANEXO III =
= PROGRAMA DE PROVAS =

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
I – ESPECÍFICA
Abordagem social e busca ativa; Políticas públicas; Proteção social, direitos socioassistenciais e redes
socioassistenciais; Programas de transferência de renda com condicionalidades; Trabalho infantil, exploração sexual e
situação de rua; Pobreza, vulnerabilidade e exclusão social; Família na contemporaneidade; Uso de substâncias
psicoativas; Descentralização e participação social; Democracia e participação política; Concepção de protagonismo
juvenil; Noções básicas sobre a pedagogia do oprimido; Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da
Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Estatuto do Idoso; Lei Federal nº 8.742, de
07 de dezembro de 1993. Lei Orgânica da Assistência Social; Lei Federal nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. Lei Maria
da Penha; Lei Federal nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004. Programa Bolsa Família; Lei Federal nº 10.836 de 09 de
janeiro de 2004. Cria o Bolsa Família e dá outras providências; Decreto 3.298/1999. Política Nacional para a Integração
da Pessoa com Deficiência; Norma Operacional Básica – NOB/SUAS; Política Nacional de Assistência Social –
PNAS/2004; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais: Política Nacional para a Inclusão da População em
Situação de Rua; Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil; Plano Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Plano Integrado de
Enfrentamento ao Crack e outras drogas; Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção
ao Adolescente Trabalhador; SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo; Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias secundárias, relações
de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal
e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo (ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência);
Estilos de texto (técnico, científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos:
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, adjetivo, pronome e
verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, orações subordinadas e períodos simples,
compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações;
Concordância verbal e nominal; Aspectos estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças.
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO SUPERIOR
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da estrutura lógica de
situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, com relação aos seguintes pontos:
Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições implicações e equivalências, afirmações e negações,
argumento, silogismo, validade de argumento.
IV – CONHECIMENTOS GERAIS
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: Título I – Dos Princípios Fundamentais – art. 1º ao 4º;
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – art. 5º ao 17; Título III – Da Organização do Estado; Capítulo I – Da
organização Político-Administrativa – art. 18 e 19; Capítulo IV – Dos Municípios – art. 29 ao 31; Capítulo VII – Da
Administração Pública; Seção I – Disposições Gerais – art. 37 e 38; Seção II – Dos Servidores Públicos – art. 39 ao
41; Título IV – Da Organização dos Poderes; Capítulo I – Do Poder Legislativo; Seção I – Do Congresso Nacional – art.
44 ao 47; Seção V – Dos Deputados e dos Senadores – art. 53 ao 56; Capítulo II – Do Poder Executivo; Seção I – Do
Presidente e do Vice-Presidente da República – art. 76 a 83; Título VIII – Da Ordem Social; Capítulo VI – Do Meio
Ambiente – art. 225; Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso – art. 226 ao 230.
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CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA
I – ESPECÍFICA
Noções de administração de estabelecimento de saúde; Noções de organização e funcionamento de farmácia; Noções
de estoque de medicamentos; Dispensação de medicamentos; Preparação de fórmulas; Noções básicas de
farmacotécnica; Noções de farmacologia; Noções de higiene e segurança; Pesos e medidas; Vias de introdução e
eliminação de medicamentos; Operações farmacêuticas; Processos usados na farmácia para preparar o medicamento;
Solubilidade dos medicamentos; Noções de hipotermia; Incompatibilidade medicamentosa; Sistemas fundamentais e
métodos de cálculos farmacêuticos; Cálculos de formulação para o aviamento de prescrição; Noções de administração
de recursos materiais; Qualidade no atendimento ao público (comunicabilidade, apresentação, interesse, presteza,
eficiência, tolerância, descrição, conduta e objetividade); Trabalho em equipe (personalidade e relacionamento, eficácia
no comportamento); Promoção de biossegurança nas ações de saúde; Administração de farmácia; Legislação, controle
de qualidade e dispensação de produtos farmacêuticos e correlatos; Orientação quanto ao uso correto de
medicamentos; Controle e distribuição de medicamentos e materiais; Prazo de validade e sinais de instabilidade;
Armazenamento de medicamentos; Sistema de distribuição de medicamentos; Dispensação de Produtos Farmacêuticos
e correlatos; Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos; Noções de Organização e Funcionamento
de Farmácias (Portarias); Conceitos Fundamentais do Sistema Único de Saúde; Ética no exercício profissional.
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias secundárias, relações
de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal
e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo (ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência);
Estilos de texto (técnico, científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos:
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, adjetivo, pronome e
verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, orações subordinadas e períodos simples,
compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações;
Concordância verbal e nominal; Aspectos estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças.
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO MÉDIO
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da estrutura lógica de
situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, com relação aos seguintes pontos:
Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições implicações e equivalências, afirmações e negações,
argumento, silogismo, validade de argumento.
IV – CONHECIMENTOS GERAIS
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: Título I – Dos Princípios Fundamentais – art. 1º ao 4º;
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – art. 5º ao 17; Título III – Da Organização do Estado; Capítulo I – Da
organização Político-Administrativa – art. 18 e 19; Capítulo IV – Dos Municípios – art. 29 ao 31; Capítulo VII – Da
Administração Pública; Seção I – Disposições Gerais – art. 37 e 38; Seção II – Dos Servidores Públicos – art. 39 ao
41; Título IV – Da Organização dos Poderes; Capítulo I – Do Poder Legislativo; Seção I – Do Congresso Nacional – art.
44 ao 47; Seção V – Dos Deputados e dos Senadores – art. 53 ao 56; Capítulo II – Do Poder Executivo; Seção I – Do
Presidente e do Vice-Presidente da República – art. 76 a 83; Título VIII – Da Ordem Social; Capítulo VI – Do Meio
Ambiente – art. 225; Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso – art. 226 ao 230.
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CARGO: ENGENHEIRO
I – ESPECÍFICA
Topografia – Análise de levantamentos planialtimétricos; Fundações – Concepção de obras de fundações, propriedades
dos solos, investigações geotécnicas, análise, projeto e execução de fundações rasas e profundas, reforço das
fundações, obras de contenção, rebaixamento e drenagem, segurança das fundações e escavações bem como
requisitos de qualidade das fundações; Materiais da construção Civil – propriedades e aplicações – agregados,
aglomerantes, cimento, cal, gesso, argamassas, concreto, rochas, produtos cerâmicos, vidros, tintas, madeiras e outros
utilizados na construção civil; Instalações Elétricas e Hidro-sanitárias; Análise e concepção estrutural: teoria das
estruturas, estruturas hiperestáticas e isostáticas, detalhamento de estruturas metálicas e em concreto armado,
resistência dos materiais, dimensionamento de estruturas; Orçamento e planejamento de Obras / Projetos; Etapas da
construção civil: serviços iniciais, instalações provisórias, serviços gerais, trabalhos em terra, fundações, estrutura,
instalações, alvenaria, cobertura, tratamento, esquadria, revestimento, piso, pavimentação e pintura; Drenagem de
águas pluviais – cálculo de vazões e projetos; Saneamento Urbano e Rural – Sistema de abastecimento de água;
Planejamento Urbano Regional e de Transporte – Estradas de Rodagem; Noções básicas de segurança do trabalho.
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias secundárias, relações
de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal
e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo (ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência);
Estilos de texto (técnico, científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos:
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, adjetivo, pronome e
verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, orações subordinadas e períodos simples,
compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações;
Concordância verbal e nominal; Aspectos estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças.
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO SUPERIOR
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da estrutura lógica de
situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, com relação aos seguintes pontos:
Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições implicações e equivalências, afirmações e negações,
argumento, silogismo, validade de argumento.
IV – CONHECIMENTOS GERAIS
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: Título I – Dos Princípios Fundamentais – art. 1º ao 4º;
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – art. 5º ao 17; Título III – Da Organização do Estado; Capítulo I – Da
organização Político-Administrativa – art. 18 e 19; Capítulo IV – Dos Municípios – art. 29 ao 31; Capítulo VII – Da
Administração Pública; Seção I – Disposições Gerais – art. 37 e 38; Seção II – Dos Servidores Públicos – art. 39 ao
41; Título IV – Da Organização dos Poderes; Capítulo I – Do Poder Legislativo; Seção I – Do Congresso Nacional – art.
44 ao 47; Seção V – Dos Deputados e dos Senadores – art. 53 ao 56; Capítulo II – Do Poder Executivo; Seção I – Do
Presidente e do Vice-Presidente da República – art. 76 a 83; Título VIII – Da Ordem Social; Capítulo VI – Do Meio
Ambiente – art. 225; Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso – art. 226 ao 230.
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CARGO: FISCAL DE POSTURAS
I – ESPECÍFICA
Lei Complementar 070 de 20 de novembro de 2018 – Código de Posturas do Município de Santa Cruz de Minas disponível em www.jcmconcursos.com.br
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias secundárias, relações
de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal
e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo (ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência);
Estilos de texto (técnico, científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos:
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, adjetivo, pronome e
verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, orações subordinadas e períodos simples,
compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações;
Concordância verbal e nominal; Aspectos estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças.
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO MÉDIO
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da estrutura lógica de
situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, com relação aos seguintes pontos:
Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições implicações e equivalências, afirmações e negações,
argumento, silogismo, validade de argumento.
IV – CONHECIMENTOS GERAIS
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: Título I – Dos Princípios Fundamentais – art. 1º ao 4º;
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – art. 5º ao 17; Título III – Da Organização do Estado; Capítulo I – Da
organização Político-Administrativa – art. 18 e 19; Capítulo IV – Dos Municípios – art. 29 ao 31; Capítulo VII – Da
Administração Pública; Seção I – Disposições Gerais – art. 37 e 38; Seção II – Dos Servidores Públicos – art. 39 ao
41; Título IV – Da Organização dos Poderes; Capítulo I – Do Poder Legislativo; Seção I – Do Congresso Nacional – art.
44 ao 47; Seção V – Dos Deputados e dos Senadores – art. 53 ao 56; Capítulo II – Do Poder Executivo; Seção I – Do
Presidente e do Vice-Presidente da República – art. 76 a 83; Título VIII – Da Ordem Social; Capítulo VI – Do Meio
Ambiente – art. 225; Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso – art. 226 ao 230.
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SANTA CRUZ DE MINAS
CARGO: FISCAL SANITÁRIO
I – ESPECÍFICA
Vigilância Sanitária: história da vigilância sanitária; construção do Sistema; Único de Saúde, SUS; controle social no
SUS; vigilância sanitária no Brasil; Cartilha Sanitária – disponível em www.jcmconcursos.com.br; Instrutivo para
execução e avaliação das ações de vigilância em saúde - disponível em www.jcmconcursos.com.br; Portaria n° 1.378,
de 09 de julho de 2013 - Regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das
ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - disponível em www.jcmconcursos.com.br; Sistema
único de Saúde - www.saude.mg.gov.br/sus
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias secundárias, relações
de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal
e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo (ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência);
Estilos de texto (técnico, científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos:
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, adjetivo, pronome e
verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, orações subordinadas e períodos simples,
compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações;
Concordância verbal e nominal; Aspectos estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças.
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO MÉDIO
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da estrutura lógica de
situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, com relação aos seguintes pontos:
Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições implicações e equivalências, afirmações e negações,
argumento, silogismo, validade de argumento.
IV – CONHECIMENTOS GERAIS
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: Título I – Dos Princípios Fundamentais – art. 1º ao 4º;
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – art. 5º ao 17; Título III – Da Organização do Estado; Capítulo I – Da
organização Político-Administrativa – art. 18 e 19; Capítulo IV – Dos Municípios – art. 29 ao 31; Capítulo VII – Da
Administração Pública; Seção I – Disposições Gerais – art. 37 e 38; Seção II – Dos Servidores Públicos – art. 39 ao
41; Título IV – Da Organização dos Poderes; Capítulo I – Do Poder Legislativo; Seção I – Do Congresso Nacional – art.
44 ao 47; Seção V – Dos Deputados e dos Senadores – art. 53 ao 56; Capítulo II – Do Poder Executivo; Seção I – Do
Presidente e do Vice-Presidente da República – art. 76 a 83; Título VIII – Da Ordem Social; Capítulo VI – Do Meio
Ambiente – art. 225; Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso – art. 226 ao 230.
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SANTA CRUZ DE MINAS
CARGO: GINECOLOGISTA
I – ESPECÍFICA
Anatomia do sistema genital feminino; Assistência pré-natal; Assistência ao parto e puerpério; Hemorragias na gravidez;
Síndromes hipertensivas na gravidez; Isoimunização pelo fator Rh; Planejamento familiar; Climatério; Doença
inflamatória pélvica; Infecções geniturinárias e doenças sexualmente transmitidas; Amenorréias; Dismenorréia;
Hemorragia Uterina Disfuncional; Endocrinologia Ginecológica; Patologias Benignas e Malignas do Aparelho
Reprodutor.
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias secundárias, relações
de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal
e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo (ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência);
Estilos de texto (técnico, científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos:
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, adjetivo, pronome e
verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, orações subordinadas e períodos simples,
compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações;
Concordância verbal e nominal; Aspectos estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças.
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO SUPERIOR
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da estrutura lógica de
situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, com relação aos seguintes pontos:
Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições implicações e equivalências, afirmações e negações,
argumento, silogismo, validade de argumento.
IV – CONHECIMENTOS GERAIS
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: Título I – Dos Princípios Fundamentais – art. 1º ao 4º;
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – art. 5º ao 17; Título III – Da Organização do Estado; Capítulo I – Da
organização Político-Administrativa – art. 18 e 19; Capítulo IV – Dos Municípios – art. 29 ao 31; Capítulo VII – Da
Administração Pública; Seção I – Disposições Gerais – art. 37 e 38; Seção II – Dos Servidores Públicos – art. 39 ao
41; Título IV – Da Organização dos Poderes; Capítulo I – Do Poder Legislativo; Seção I – Do Congresso Nacional – art.
44 ao 47; Seção V – Dos Deputados e dos Senadores – art. 53 ao 56; Capítulo II – Do Poder Executivo; Seção I – Do
Presidente e do Vice-Presidente da República – art. 76 a 83; Título VIII – Da Ordem Social; Capítulo VI – Do Meio
Ambiente – art. 225; Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso – art. 226 ao 230.
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SANTA CRUZ DE MINAS
CARGO: OFICIAL ESPECIALIZADO II (PEDREIRO)
I - LÍNGUA PORTUGUESA – ALFABETIZADO/ELEMENTAR
Leitura e compreensão de texto; Características do texto narrativo; Estudo dos elementos do texto: assunto, narrador
e personagens; Estudo do sentido das palavras: sinônimos e antônimos; Relação entre o título e o texto;
Características do diálogo; Emprego do parágrafo; Ortografia; Ordem alfabética.
II – RACIOCÍNIO LÓGICO – ALFABETIZADO/ELEMENTAR
Visa avaliar processos mentais tais como: memória, percepção, atenção e concentração, raciocínio lógico, raciocínio
abstrato.
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SANTA CRUZ DE MINAS
CARGO: PSICÓLOGO
I – ESPECÍFICA
Ética Profissional: campo de atuação, atribuição e responsabilidades do psicólogo; História da Psicologia: principais
correntes, influências, contribuições e teóricos; Psicologia do desenvolvimento: desenvolvimento físico, emocional,
cognitivo e social nas fases pré-natal, infância e adolescência. Psicomotricidade. Psicologia genética; Teorias da
personalidade: principais correntes teóricas e técnicas; Psicodiagnóstico; Aconselhamento e orientação; Psicopatologia:
transtornos da consciência, emoção, comportamento motor, pensamento, fala, percepção, memória e inteligência;
Psicologia do excepcional: retardo mental, superdotação, transtornos do comportamento, deficiência auditiva,
deficiência visual, deficiências múltiplas; Testes psicológicos: classificação, testes de personalidade, inteligência,
aptidão, interesses, psicomotricidade. Aplicação; Psicologia escolar: principais teóricos e suas contribuições. Escola e
educação. Psicopedagogia; Teorias da Administração: Teorias e escolas da Administração, Estrutura Organizacional,
Tendências atuais na gestão empresarial; Análise da organização: Poder, Cultura organizacional, Comunicação;
Psicologia organizacional: Teorias psicológicas aplicadas à organização, O indivíduo nas organizações, Motivação,
Liderança; Psicologia Social: Teorias e técnicas grupais, Funcionamento e fases do grupo, Papéis, Comunicação,
Conflito; Administração de Recursos Humanos: Políticas e objetivos, Responsabilidades; Recrutamento e seleção de
pessoal: Processo, Técnicas de seleção, Entrevista; Descrição e análise de cargos: Desenhos de cargos, Métodos e
Fases; Avaliação de desempenho: Métodos; Administração de salários: Avaliação e classificação de cargos, Pesquisa
salarial, Políticas salarial, Planos de benefícios; Treinamento e desenvolvimento de RH: Treinamento e desenvolvimento
de pessoal, Desenvolvimento organizacional; Higiene e Segurança do trabalho: PCMSO, PPRA; Auditoria de RH.
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias secundárias, relações
de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal
e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo (ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência);
Estilos de texto (técnico, científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos:
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, adjetivo, pronome e
verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, orações subordinadas e períodos simples,
compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações;
Concordância verbal e nominal; Aspectos estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças.
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO SUPERIOR
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da estrutura lógica de
situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, com relação aos seguintes pontos:
Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições implicações e equivalências, afirmações e negações,
argumento, silogismo, validade de argumento.
IV – CONHECIMENTOS GERAIS
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: Título I – Dos Princípios Fundamentais – art. 1º ao 4º;
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – art. 5º ao 17; Título III – Da Organização do Estado; Capítulo I – Da
organização Político-Administrativa – art. 18 e 19; Capítulo IV – Dos Municípios – art. 29 ao 31; Capítulo VII – Da
Administração Pública; Seção I – Disposições Gerais – art. 37 e 38; Seção II – Dos Servidores Públicos – art. 39 ao
41; Título IV – Da Organização dos Poderes; Capítulo I – Do Poder Legislativo; Seção I – Do Congresso Nacional – art.
44 ao 47; Seção V – Dos Deputados e dos Senadores – art. 53 ao 56; Capítulo II – Do Poder Executivo; Seção I – Do
Presidente e do Vice-Presidente da República – art. 76 a 83; Título VIII – Da Ordem Social; Capítulo VI – Do Meio
Ambiente – art. 225; Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso – art. 226 ao 230.
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SANTA CRUZ DE MINAS
CARGO: SERVENTE (OBRAS)
I - LÍNGUA PORTUGUESA – ALFABETIZADO/ELEMENTAR
Leitura e compreensão de texto; Características do texto narrativo; Estudo dos elementos do texto: assunto, narrador
e personagens; Estudo do sentido das palavras: sinônimos e antônimos; Relação entre o título e o texto;
Características do diálogo; Emprego do parágrafo; Ortografia; Ordem alfabética.
II – RACIOCÍNIO LÓGICO – ALFABETIZADO/ELEMENTAR
Visa avaliar processos mentais tais como: memória, percepção, atenção e concentração, raciocínio lógico, raciocínio
abstrato.
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SANTA CRUZ DE MINAS
= ANEXO IV =
= REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO =
À Comissão de Concurso Público – Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas-MG
Ref.: Concurso Público – Edital nº 001/2019
Nome:
Identidade:

CPF:

Cargo (que pretende se inscrever):
Deficiente:

Sim ( )

Não ( )

Sexo: Masculino ( )

Nacionalidade

Feminino ( )

Naturalidade

UF

Filiação:
Data de Nascimento:

Estado Civil:

Escolaridade:

_________/__________/__________
Endereço: (Rua, Av, Praça)

Nº.

Bairro:

Cidade

Telefone Residencial:

Telefone Comercial:

UF:

Compl.

CEP:

Telefone Celular:

e-mail:

O candidato acima qualificado vem requerer isenção de pagamento da Taxa de Inscrição e declara, sob as penas da lei, que NÃO
POSSUI RECURSOS SUFICIENTES, EM RAZÃO DE LIMITAÇÕES DE ORDEM FINANCEIRA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO SEM QUE COMPROMETA O SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA.
Instrui o presente pedido com os documentos abaixo assinalados:
(
(
(

)
)
)

(

)

(

)

Fotocópia legível (frente/verso) da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal;
Fotocópia legível (frente/verso) do CPF;
Fotocópia do comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, que
comprove o domicílio;
Fotocópia do comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico ou ser
membro de família de baixa renda devidamente inscrita, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007,
com o respectivo número de identificação Social – NIS;
Fotocópia legível da Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPS), devidamente atualizada (página que contenha a
foto; página que corresponda à qualificação civil; página que conste a anotação do último contrato de trabalho com a
correspondente data de saída e da primeira página subsequente em branco) ou outro documento que comprove a
hipossuficiência do candidato.

Nestes termos, pede deferimento.

Local e data: ____________________, _____/_____/_____.

Assinatura: ______________________________________
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= ANEXO V =
= MODELO DE RECURSO =
À Comissão de Concurso Público – Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas-MG
Ref.: Concurso Público – Edital nº 001/2019
Candidato:
Nº. de Inscrição:
Cargo:
Marque abaixo o tipo de recurso:
Edital
Inscrições (erro na grafia do nome, nº da identidade, opção de cargo, nº de inscrição)
Inscrições (omissão do nome)
Inscrições (indeferimento de inscrição)
Indeferimento do pedido de isenção da Taxa de inscrição
Gabarito ou questão da Prova Objetiva
Realização da Prova (Objetiva)
Realização da Prova (Prática)
Resultado (pontuação e/ou classificação)
Qualquer outra decisão proferida no certame. Especificar:

Digitar ou datilografar ou escrever em letra de forma a justificativa do recurso, de forma objetiva:
(anexar, se for o caso, textos, bibliografias, etc...)

Local e data: _________________________, _____/_____/_____.

______________________________________
Assinatura
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SANTA CRUZ DE MINAS
= ANEXO VI =
= CRONOGRAMA PREVISTO =
Data
13 de maio de 2019

14 a 16 de maio de 2019

22 de julho a 21 de agosto de 2019

22 a 24 de julho de 2019

05 de agosto de 2019
30 de agosto de 2019

02 a 04 de setembro de 2019

Ocorrência
Publicação do Edital

Prazo para recursos contra o Edital

Período de inscrições.
Período em que o candidato de baixa renda, desempregado ou não, que
seja capaz de comprovar insuficiência de recursos, em razão de limitações
de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento da
taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família,
poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição.
Divulgação da relação das isenções de taxa de inscrição deferidas e
indeferidas
Divulgação da lista das inscrições efetivadas

Prazo para recurso contra a lista de inscrições efetivadas

16 de setembro de 2019

Divulgação do local e horário de realização das provas objetivas

29 de setembro de 2019

Aplicação das provas objetivas e redação
Divulgação dos gabaritos as 22h

30 de setembro a 02 de outubro de 2019

21 de outubro de 2019

22 a 24 de outubro de 2019

Prazo para recurso contra questões de provas e gabaritos das provas
objetivas
Divulgação do Resultado da Prova Objetiva

Prazo para recurso contra Resultado da Prova Objetiva

1º de novembro de 2019

Divulgação do Resultado Final das provas objetivas e Convocação para as
provas práticas

10 de novembro de 2019

Aplicação da prova prática

18 de novembro de 2019

Divulgação do Resultado da Prova Prática

19 a 21 de novembro de 2019

29 de novembro de 2019

Prazo para recurso contra Resultado da Prova Prática

Divulgação do Resultado Final Geral do Concurso
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