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EDITAL Nº 04/2023 
 

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE PROCESSO 

SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA 
FUNÇÃO PÚBLICA DE AGENTE OPERACIONAL II - 

ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR 

EFETIVO APOSENTADO”. 

 
O MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS torna público que realizará Processo 
Seletivo para contratação temporária por excepcional interesse público para as funções de 
AGENTE OPERACIONAL II  ELETRICISTA, em substituição a servidor efetivo aposentado, 
nos termos da Lei Municipal Nº 584/2008. O Processo Seletivo é regido pelas disposições 
contidas neste edital, seu anexo e possíveis adendos ou retificações, e demais publicações 
pertinentes que serão disponibilizadas no site oficial www.itamaratideminas.mg.gov.br e 
no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas. 

 

A contratação prevista no presente edital se justifica pela necessidade de provimento de 
Agente Operacional II - Eletricista em substituição a servidor efetivo aposentado. 

 
1. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

1.1. O Processo de Seleção destina-se para o número de vaga aberta, conforme Item 1.3 
do edital e para as vagas que vierem a surgir dentro do prazo de validade do mesmo. 

1.2. Todas as fases do presente Processo Seletivo serão de responsabilidade exclusiva do 
Setor de Recursos Humanos de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 
1.3. O cargo, a vaga, a carga horária semanal, o vencimento mensal e habilitação mínima 
exigida para provimento, são as seguintes: 

 
1.3.1. FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL II - ELETRICISTA – 

 
ATRIBUIÇÕES 

REQUISITO 
MÍNIMO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMU 
NERA 
ÇÃO 

 
VAGA 

Realizar serviços que envolvam conhecimento de 

eletro-eletrônica.  

Realizar demais atividades correlatas para a qual 

possua aptidão física e intelectual determinadas por 
seus superiores ou ser remanejado denro da classe de 
acordo com critérios de conveniência e oportunidade 

da administração e com a classificação brasileira de 
ocupação - CBO 

 

 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto   
 

 
 

40 horas por 
semana, com 
disponibilidade 
para trabalho 

noturno e finais 
de semana. 

 
 
 

 
R$ 

1.938.20 

 
 
 
 
 

01 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente na forma descrita neste Edital. 
2.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto 

neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos. 
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2.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
2.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 
2.5. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Requerimento de Inscrição 
determinará o cancelamento o da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, 
em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
2.6. As informações constantes no Requerimento de Inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, eximindo-se a Comissão de quaisquer atos ou fatos 
decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto ou código 
incorreto referente ao cargo pretendidos fornecidos pelo candidato. 

2.7. A inscrição será realizada de forma presencial, na Sede da Prefeitura Municipal, 
localizado na Avenida Coronel Araújo Porto, nº 506, Centro – Itamarati de Minas-MG, 

no período de 21 de março de 2023 a 24 de março de 2023, consistindo a inscrição 
inicial no preenchimento de um formulário específico com todas as informações 
requeridas em estrita observância da verdade, sob pena de desclassificação quando da 
conferência dos documentos comprobatórios, devendo ser entregue a seguinte 
documentação (uma fotocópia simples), dentro de envelope lacrado, sob pena de não 
ter sua inscrição deferida: 
I - comprovante de conclusão de escolaridade e habilitação exigida para o cargo, 
devidamente reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais de ensino; 
II - Comprovante de experiência profissional na área específica prevista; 
III - Comprovante dos certificados, diplomas de cursos e outros 
comprovantes de títulos; IV - Cópia da Carteira de identidade; 
V - Cópia do CPF 
VI - Comprovante de Residência 
c) O envelope lacrado acima citado, deverá conter em seu exterior a ficha de 

identificação impressa, devidamente preenchida, assinada pelo candidato e colada. 
2.9. Todos os títulos/experiência profissional deverão ser entregues de uma única vez, 
no período de inscrições, não se admitindo complementação, suplementação, inclusão 
e/ou substituição de documentos, ainda que em fase recursal. 
2.9. Em hipótese alguma o Envelope será aberto no ato da inscrição. 
2.10. Os certificados, diplomas de cursos e outros comprovantes de títulos deverão ser 
apresentados mediante cópia simples - frente e verso. 
2.11. Os certificados ou declarações de conclusão dos cursos referem-se a cursos 
comprovadamente concluídos, não sendo aceitas declarações de cursos em andamento. 
2.12. Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem as exigências deste 

edital. 
2.13. Em nenhuma hipótese serão devolvidas ou disponibilizadas cópias, aos 

candidatos, dos documentos referentes aos títulos. 

2.14. A comprovação de experiência profissional na área far-se-á mediante a análise dos 

seguintes documentos: 

a) certidão de contagem de tempo expedida pela repartição municipal em que o 
candidato trabalhe ou tenha trabalhado, na função de Eletricista. 
b) registro na carteira profissional, com cópia das folhas de identificação, admissão e 
rescisão na função de Eletricista. Caso não haja rescisão, apresentar cópia dos contra 
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cheques dos 03 (três) últimos meses anteriores a inscrição; ou 
c) contrato de trabalho na função de eletricista; ou 

d) termo de posse e portaria de exoneração. 
2.15. São requisitos para a inscrição: 

a) Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação; 
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; 
c) Estar quite com obrigações eleitorais; 
d) Quando do sexo masculino, ter documento que comprove estar em dia com as 

obrigações militares; 

e) Ter concluído a escolaridade exigida para a função inscrita; 
f) Ter concluído o curso com habilitação na área ou cursando a disciplina em que pretende 

atuar. 

 
3. DA FORMA DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

3.1. A classificação dar-se-á de acordo com o somatório da pontuação de habilitação 
profissional e experiência profissional na área. 

 
a) Habilitação profissional, nos termos deste Edital: 

 
CURSO FORMAÇÃO PONTUAÇÃO E QUANTIDADES 

MÁXIMAS 

Curso de  Trabalho  Elétrico  em 
Altura 

5,0 (cinco) pontos 01 (uma) de cada 

Cursos gerais na área de 
eletricidade 

2,0 (quatro) pontos 01 (uma) de cada 

 
b) Experiência profissional na área, nos termos deste Edital: 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO 

Experiência na área em que concorre, mínima de 
06 meses e máxima de 12 meses 

1,0 (um) ponto 

Experiência na área em que concorre, mínima de 

13 meses e máxima de 24 meses 

1,5 (um e meio) ponto 

Experiência na área em que concorre, mínima de 
25 meses e máxima de 36 meses 

2,0 (dois) pontos 

Experiência na área em que concorre, mínima de 
37 meses e máxima de 48 meses 

2,5 (dois e meio) pontos 

Experiência na área em que concorre, mínima de 
49 meses e máxima de 60 meses 

3,0 (três) pontos 

 
3.2. A classificação se dará pela som de pontos da Habilitação Profissional e  
Experiência Profissional. 
3.3. Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos, serão aplicados critérios 
de desempate, tendo preferência, sucessivamente, o candidato que tiver: 
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único 
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do art. 27 da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para 
esse fim, a data de realização da inscrição. 
b) Maior número de pontos na habilitação profissional 
c) Maior número de pontos na experiência profissional 
d) Idade maior 
e) Ainda assim permanecendo o empate, sorteio. 

4. DA ESCOLHA DAS VAGAS 

4.1. A escolha das vagas se dará em dia previamente divulgado em edital de 
convocação, com publicidade no site do Município de Itamarati de Minas na página 
www.itamaratideminas.mg.gov.br e no mural da Prefeitura Municipal de Itamarati 
de Minas. 

4.2. A chamada dos candidatos será feita obedecendo à ordem de classificação, até o 
preenchimento das vagas existentes. 

4.3. Caso, no decorrer do ano, surgirem novas vagas, o contratado que estiver atuando 
não poderá desistir da mesma para participar da nova escolha. 
4.4. Caberá ao setor de Recursos Humanos a responsabilidade pela  coordenação da 
seleção. 

 
5. DA CONVOCAÇÃO DE REQUISITOS E CONTRATAÇÃO 

5.1. A contratação na função será efetuada se for atendida a seguinte condição: ter 
participado e sido aprovado em todas as etapas do Processo de Seleção. 
5.2. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 

candidatos aprovados, observada a necessidade e conveniência da administração 
municipal. 

5.3. A aprovação no Processo de Seleção não gera direito à contratação, mas esta, quando 
se fizer, respeitará rigorosamente a ordem de classificação final. 
5.4. A convocação para contratação será realizada através de divulgação no site da 
Prefeitura de Itamarati de Minas  www.itamaratideminas.mg.gov.br 
5.5. Os candidatos no ato da contratação conforme deverão apresentar os requisitos 
abaixo citados, de modo que a ausência desses requisitos impossibilita a contratação: 
a) Ter nacionalidade brasileira na forma da Lei; 
b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
d) Ser eleitor, estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) Possuir os requisitos/escolaridade exigidos para o cargo conforme especificado deste 

Edital; 
f) Comprovar a regularidade com o órgão de classe competente se for o caso; 
5.6. Os candidatos no ato da contratação deverão apresentar os seguintes documentos 
ORIGINAIS para contratação: 
a) Carteira de Trabalho; 
b) 02 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais. 

5.7. Os candidatos no ato da contratação deverão apresentar CÓPIA simples dos 
seguintes documentos de contratação (com frente e verso legíveis): 
a) cópia do RG, CPF, PIS / PASEP, Título de Eleitor e comprovante de última votação 
(Favor colocar essas cópias na mesma folha) – (PIS – CASO NÃO POSSUA O CARTÃO, 
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RETIRAR O EXTRATO DE FGTS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL); 
b) Certificado de Reservista; 

c) Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação Divórcio; 
d) Certidão de Nascimento filhos menor de 21 anos; 
e) Diploma ou Certificado de Escolaridade (Categorias técnicas apresentar também 
Diploma ou Certificado do curso); 
f) Cópia - Comprovantes de Residência Nominal e com CEP (preferencialmente telefone ou 

energia); 

g) Cópia de CTPS (foto e verso, contratos de trabalho e contribuição sindical); 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

6.1. A inscrição dos candidatos dar-se-á mediante o preenchimento de ficha própria, a 

disposição no local da inscrição, na qual deverão ser anexados cópia dos documentos 
exigidos. 
6.2. Em hipótese alguma, admitir-se-á inscrição por correspondência, admitindo-se, 
no entanto, por procuração, a qual deverá ser anexada à ficha de inscrição. 
6.3. O candidato que apresentar declaração ou outro documento falso terá sua 
inscrição cancelada e anulada todos os atos dela decorrentes. 
6.4. As listas classificatórias serão afixadas no Mural da Prefeitura Municipal de 

Itamarati de Minas e no site do Município na página www.itamaratideminas.mg.gov.br. 

6.5. O candidato terá o prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data de divulgação das 
listagens para entrar com pedido de reconsideração da classificação, protocolado junto 
ao Setor de Recursos Humanos em horário de expediente do Paço Municipal (segunda a 
sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min), por requerimento 
fundamentado e assinado pelo candidato. 
6.6. A chamada dos candidatos selecionados será feita obedecendo à ordem de 
classificação, mediante a existência de vagas. 
6.7. O candidato selecionado que no momento da escolha não aceitar a vaga disponível ou 
não comparecer no dia da escolha e no horário previsto em edital próprio, passará 
automaticamente para o último lugar da listagem em que está classificado. 

6.8. A sequencia para chamada da escolha seguirá a ordem de classificação e da 
continuidade pela ultima convocação até o final da lista caso houver necessidade e 
recomeça novamente a lista após esgotadas as convocações. Se não houver 
interessados ao final das convocações o Município deverá assegurar conforme 
disposições legais a atendimento e continuidade dos serviços essenciais envolvidos. 
6.9. A rescisão do contrato temporário poderá ocorrer a qualquer tempo, por inciativa 
do contratado desde que devidamente justificado, ou pelo Município, no atendimento 
do interesse publico, ou pelo termo final ou ainda por motivo de concurso público. 
6.10. Será admitida a inscrição por terceiros mediante procuração com firma 
reconhecida, acompanhada dos documentos necessários para inscrição. 

6.11. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequências de 
eventuais erros de seu representante no preenchimento da ficha de inscrição. 
6.12. Será fornecido protocolo depois de efetuada a inscrição. 
6.13. As informações na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato. 
6.14. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea, por qualquer motivo. 

http://www.itamaratideminas.mg.gov.br/
http://www.itamaratideminas.mg.gov.br./


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS  

                 ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 17.706.813/0001-02                   Inscrição Estadual: ISENTO 

 

 

Avenida Coronel Araújo Porto, 506 – Centro – CEP: 36788-000 – Itamarati de Minas/MG 

(32)3452-1212   Fone/Fax: (32)3452-1234 

www.itamaratideminas.mg.gov.br      E-MAIL: gabinete@itamaratideminas.mg.gov.br 

6.15. Verificada, a qualquer tempo, inexatidão nas informações, irregularidade, 
inidoneidade ou falta de documentos exigíveis, proceder-se-á a eliminação do 
candidato, anulando-se todos os atos decorrentes das inscrições. 

6.16. Não serão aceitas inscrições via fax, sedex, postal, internet e/ou correio eletrônico. 
6.17. As inscrições serão analisadas pela comissão de seleção e, a homologação da inscrição 
será divulgadas nas datas e local estabelecidos neste edital. 
6.18. Os candidatos  que  tiverem  suas  inscrições  indeferidas  (não  homologadas),  
terão  prazo, para querendo, interpor recursos a ser protocolado conforme disposto 
neste edital. 
6.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão especialmente designada para 
elaboração do processo seletivo. 
6.20. Para as vagas que ocorrerem durante o prazo do processo seletivo, será publicado 
edital de convocação no site do Município na página www.itamaratideminas.mg.gov.br 
e no quadro de  avisos  da Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas, devendo ser de 
responsabilidade do candidato acompanhar as convocações. 
6.21. O Processo Seletivo terá validade de até 1 (um) ano a partir da data de 
homologação do Resultado podendo ser prorrogado por até igual período. Os 
candidatos aprovados poderão ser admitidos para as vagas existentes durante o prazo 
de validade deste Processo Seletivo. 
6.22. A Comissão se reserva o direito de promover as correções que se fizerem 
necessárias, em qualquer fase do Processo de Seleção, em razão de atos ou fatos não 
previstos, respeitados os princípios legais. 

6.23. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, 

por parte do candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste 
Edital, bem como os atos que forem expedidos sobre o Processo de Seleção.Este Edital 
entra em vigor na data de sua publicação, no órgão de divulgação oficial do Município. 

 
Itamarati de Minas/MG, 20 de março de 2023. 
 
 

 

Hamilton de Moura Filho 

 

Prefeito Municipal de 
Itamarati de Minas 
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PROTOCOLO DE ENTREGA PROCESSO SELETIVO/ EDITAL Nº 04/2023 – AGENTE OPERACIONAL II -  ELETRICISTA 

Assinatura do Responsável pela Inscrição:  __________________________________ Data: / / . 

 Candidato: ________________________________________________ Nº inscrição: ___________________ 

ANEXO - FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 04/2023 – AGENTE OPERACIONAL 

II - ELETRICISTA        NOTA: ________ 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome do Candidato:   _____________________________________ _____________________                                                                                                                                                         

Sexo: ( ) M ( ) F Data de nascimento: / /    RG: ______________ Telefone 

residencial: (   ) _____Telefone celular: ( )  __________   E-mail:   

Cópia CI e CPF ( ) Sim ( ) Não Cópia legível do comprovante de residência: ( ) Sim ( ) Não 

FORMAÇÃO PROFISIONAL: Cópia legível (frente e verso) do diploma de conclusão de curso superior 

e/ou de maior titulação: ( ) Sim ( ) Não 

a) Habilitação profissional 

 
CURSO FORMAÇÃO PONTUAÇÃO E QUANTIDADES MÁXIMAS 

Curso de Trabalho Elétrico em Altura 5,0 (cinco) pontos 01 (uma) de cada 

Curso geral na área de eletricidade 2,0 (quatro) pontos 01 (uma) de cada 

 
b) Experiência profissional na área 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO 

Experiência na área em que concorre, mínima de 06 meses e máxima de 12 meses 1,0 (um) ponto 

Experiência na área em que concorre, mínima de 13 meses e máxima de 24 meses 1,5 (um e meio) 
ponto 

Experiência na área em que concorre, mínima de 25 meses e máxima de 36 meses 2,0 (dois) pontos 

Experiência na área em que concorre, mínima de 37 meses e máxima de 48 meses 2,5 (dois e meio) 
pontos 

Experiência na área em que concorre, mínima de 49 
meses e máxima de 60 meses 

3,0 (três) pontos 

 
2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Candidato é responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas no requerimento de 

inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou do não preenchimento de qualquer 

campo. A inscrição no processo seletivo implica, desde logo, o reconhecimento e a tácita aceitação, 

pelo candidato, das condições estabelecidas no Edital nº 04/2023. Não será admitida, sob nenhuma 

hipótese, complementação documental fora do prazo de inscrição.  

Itamarati de Minas-MG, __ /03/2023.    Número de Inscrição: _________________ 

Assinatura do candidato:    
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