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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARVALHOS– MG-  

 
EDITAL Nº 01/2022 

  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E 

TEMPORÁRIA PARA OS CARGOS DE PROFESSOR, AUXILIAR DE SALA DE AULA E 
MONITOR DE TRANSPORTE EXCOLAR, POR PRAZO DETERMINADO 

 
O MUNICÍPIO DE CARVALHOS, ESTADO DE MINAS GERAIS, através de seu Prefeito 

Municipal Valmir Siqueira da Silva, no uso de suas atribuições legais, amparado em excepcional interesse 
público, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, CONSIDERANDO que não há 
Processo Seletivo Simplificado vigente, destinado à contratação emergencial e temporária para 
preenchimento de cargos vagos existentes, e diante da faculdade conferida pela Constituição Federal (art. 
198, § 4º, CF, com alterações pela EC 51/2006), TORNA PÚBLICA sua abertura e estabelece normas para 
a realização por meio deste Edital, destinado a preencher vagas existentes e manter quadro de reserva de 
candidatos para posterior contratação, emergencial e temporária no âmbito municipal, para os cargos de 
Professor Regente de Sala de Aula, Ajudante de Sala de Aula e Monitor de Transporte Escolar, cargos 
vinculados a Secretaria Municipal da Educação, observando a Legislação Municipal em vigor, em especial 
o parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar de número 1389 de 14 de dezembro de 2022, assim como 
as demais normas contidas neste Edital, faz saber que será realizado pela Prefeitura Municipal de 
Carvalhos, Estado de Minas Gerais, em local e horário a ser divulgado na forma deste Edital referente ao 
Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais para atuar na junto à Secretaria Municipal 
da Educação do Município de Carvalhos, MG nos cargos que menciona. 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1. O Processo Seletivo Simplificado – PSS regido por este Edital, promovido pelo Município 

de Carvalhos MG através do seu Departamento Municipal da Educação, e pela Comissão Especial de 
Processo Seletivo Simplificado, nomeada especialmente para este fim, e destina-se à contratação em 
regime emergencial e temporária de Professor Regente de Sala de Aula, Ajudante de Sala de Aula e Monitor 
de Transporte Escolar, para compor o Quadro de Pessoal do Município de Carvalhos, MG, através de 
contratação por prazo estipulado, para prestar serviços no respectivo departamento, bem como para manter 
Cadastro de Reserva para as vagas que vierem a surgir durante o período de vigência do presente certame 
conforme apontado no “Quadro de vagas” anexo II deste edital. 

1.2. A execução do presente Processo Seletivo correrá sob a responsabilidade da Comissão 
Especial de Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria de número 163, de 13.12.2023, conforme 
nomeação pelo Chefe do Executivo. 

1.3. As atribuições, quantidade de vagas, requisitos para ingresso, carga horária de trabalho 
e remuneração constam no Anexo II, que integra o presente Edital.  

1.4. A contratação dos candidatos aprovados, nos moldes do presente Edital, obedecida a 
ordem de classificação, observará o número de vagas que surgirem no prazo de validade do certame, sendo 
os candidatos excedentes passarão a compor o cadastro de reserva.  

1.5. A habilitação no presente PSS não assegura ao candidato o ingresso imediato ao quadro 
de servidores municipais, mas sim a expectativa de contratação, de acordo com as necessidades da 
Administração Pública e respeitada a ordem de classificação final.  



                   
Prefeitura Municipal de Carvalhos 

 
 

 
Av. Esdras Thomas Salvador, 295, Centro, Carvalhos/MG CEP 37.456-000 

Telefone 35-3345-1491/1455 www.carvalhos.mg.gov.br 

1.6. O presente edital e suas ulteriores retificações, bem como a divulgação de espelhos de 
prova, gabaritos, resultados, classificações e demais trâmites serão publicadas no painel de publicações 
oficiais – Quadro de Avisos, e no site oficial do Município, https://www.carvalhos.mg.gov.br em destaque.  

1.7. O PSS regido por este Edital tem por objetivo o preenchimento de vagas futuras ou para 
atender às necessidades especiais do Município.  

1.8. São anexos deste Edital:  
ANEXO I     Cronograma de Realização;  
ANEXO II    Quadro de Vagas, contendo a descrição dos cargos/vaga, área de abrangência, 

requisitos/escolaridade, atribuições, vencimento e carga horária;  
ANEXO III    Conteúdo Programático;  
ANEXO IV    Ficha de Inscrição;  
ANEXO V     Formulário de Recurso. 
1.9.  Todos os prazos do presente Edital serão contados de forma contínua, prorrogando-se 

para o primeiro dia útil seguinte os prazos que encerrarem em dia não útil.  
1.10. É vetada a participação de descendente, ascendente e colateral de primeiro grau, de 

candidatos com parentesco aos membros da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado. 
 
2 . Da reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência e seu procedimento.   
2.1. Do total de vagas para cada cargo, e as vagas que vierem a ser criadas durante o prazo 

de validade do Processo Seletivo, 5% (cinco por cento) ficarão reservadas aos candidatos portadores de 
deficiência, desde que apresentam laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional da Doença – CID, bem como 
a provável causa da deficiência.   

2.2. Caberá ao candidato Portador de Necessidades Especiais – PNE que se enquadre nas 
hipóteses do Decreto nº 3298, de 1.999, indicar, no ato de sua inscrição, que deseja concorrer às vagas 
nesta condição, devendo encaminhar obrigatoriamente no ato da inscrição laudo médico (cópia simples ou 
original) conforme determinações do sub item 1.8, ausente sua declaração expressa e a comprovação da 
condição, o mesmo concorrerá às vagas de ampla concorrência.  

2.3. Na hipótese de existência de apenas uma vaga para provimento imediato no cargo 
pretendido, essa vaga não será destinada ao candidato portador de deficiência, regendo-se a disputa pela 
igualdade de condições, atendendo, assim, ao princípio da competividade.  Caso surjam novas vagas 
durante prazo de validade do Processo Seletivo, o percentual de reserva será observado, conforme 
especificado no item 2.1. 

2.4. O candidato portador de deficiência poderá requerer atendimento especial através do 
requerimento de inscrição, indicando claramente, quais os recursos especiais necessários para o dia de 
realização das provas, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal nº3.298/99.  Não serão 
aceitas quaisquer solicitações de condições especiais para a realização de prova após o ato de inscrição.  

2.5. O candidato portador de deficiência que necessite de tempo adicional para a realização 
das provas, deverá requere-lo expressamente por ocasião de sua inscrição no Processo Seletivo 
Simplificado, com justificativa acompanhada de parecer original ou cópia autenticada em cartório emitido 
por especialista da área de sua deficiência, nos termos do §2º do art. 40 do Decreto Federal nº3.298/1999. 
O parecer deverá ser enviado à Comissão Municipal de Concurso até o último dia previsto para as inscrições 
ou seja, 05 (cinco) de Janeiro de 2023, o candidato portador de deficiência que não enviar o parecer retro 
mencionado, não realizará as provas com tempo adicional, mesmo que tenha assinalado tal opção no 
requerimento de inscrição.  

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

https://www.carvalhos.mg.gov.br/
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2.7. A relação de candidatos portadores de deficiência será divulgada em relação separada 
dos demais.  

2.8.   O candidato que no ato da inscrição se declarar portador de deficiência, se aprovado 
no Processo Seletivo Simplificado, figurará na listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo e, 
também, em lista específica de candidatos portadores de deficiências por cargo.  

2.9.  Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, se convocados para a 
realização dos procedimentos pré admissionais, deverão submeter-se à perícia médica promovida pela 
Prefeitura Municipal, que verificará sobre a sua qualificação com portador de deficiência ou não, bem como 
o grau de deficiência incapacitante para o exercício do cargo, nos termos do art. 43 do Decreto Federal de 
nº3.298/99. 

2.10. O candidato declarante portador de deficiência, deverá comparecer à perícia médica 
munido de laudo médico, na forma do item 1.8 deste edital.  

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

2.12. A não observância do disposto no item 2.1, a reprovação na perícia médica ou não 
comparecimento à perícia acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais 
condições.  

2.13. O candidato que prestar declaração falsa em relação a alegada deficiência será excluído 
do processo, em qualquer fase e responderá civil e criminalmente pelas consequências decorrentes do seu 
ato.                      

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS:  
3.1.    São requisitos básicos exigidos para investidura nos cargos:  
3.1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a 

igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (em conformidade com o Decreto nº 
70.436, de 1972, bem como art. 12, § 1º da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 19, de 1998).  

3.1.2 Ter na data da nomeação 18 (dezoito) anos completos.  
3.1.3 Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo 

masculino, do Serviço Militar.  
3.1.4 Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.  
3.1.5 Possuir aptidão física e mental.  
3.1.6 Possuir e comprovar, à época da nomeação, os pré-requisitos para o cargo selecionado.  
3.1.7 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.  
3.2 A comprovação da escolaridade mínima exigida será feita por meio de diploma registrado 

e legalmente reconhecido, expedido por instituição de ensino credenciada no MEC, ou, no caso do candidato 
estar em curso, certidão da entidade escolar onde se encontra matriculado, na qual conste a afirmação de 
estar cursando regularmente o curso de Magistério, o ano em que se encontra bem como conste as 
informações completas do candidato/aluno, assim como da entidade emitente e seu responsável legal, em 
papel timbrado oficial da instituição de ensino.  

3.3   Comprovante de residência no Município de Carvalhos, em nome próprio, do cônjuge, 
ou genitores, comprovado o vínculo através de documento hábil;     

3.4   O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no item 2.1 
deste Edital ou que por qualquer razão não puder comprová-los, perderá o direito à posse no cargo para o 
qual concorre e para o qual foi nomeado.  

3.5    É vedada a acumulação de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso, o inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.  

 
4. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO:  
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4.1. Os contratos, quando formalizados, serão celebrados com o Município de Carvalhos/MG 
em conformidade com o inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal e demais legislações indicadas na 
ementa de abertura, pelo regime Estatutário, em regime emergencial e por prazo estipulado, nos termos deste 
Edital.  

4.2. O Regime Previdenciário será o Regime Geral da Previdência Social, INSS. 
4.3. Os candidatos convocados para contratação não integrarão o quadro permanente de 

pessoal do Poder Executivo Municipal. 
4.4. Sobre o valor total da remuneração, incidirão os descontos fiscais e previdenciários 

legalmente previstos. 
 
5. DA INSCRIÇÃO:  
5.1. Antes de formalizar sua inscrição, o candidato deverá observar, atentamente, as 

prescrições deste Edital, certificando-se de que preenche ou preencherá, até a data da POSSE, todos os 
requisitos exigidos para a contratação no respectivo cargo.  

5.2. As inscrições serão recebidas e encaminhadas para a Comissão designada, junto à sede 
do Município de Carvalhos/MG, nas dependências da Prefeitura, com endereço à Av. Esdras Thomas 
Salvador, 295, centro, na cidade de Carvalhos, MG CEP 37456-000, nos horários compreendidos entre 
8h00min e 11h00min, e; 13h00min e 16h00min, no período de 20 (vinte) de dezembro de 2022 à 05 (cinco) 
de Janeiro de 2022, somente nos dias úteis.  

5.2.1.   Até o dia 05 (cinco) de Janeiro de 2023, último dia designado para processamento 
das inscrições, serão recebidas inscrições, e, no dia seguinte os formulários de inscrição serão processados 
pela Comissão Especial de Seleção.  

5.3. Deverão acompanhar o formulário de inscrição: cópia reprográfica do documento de 
identidade do candidato e comprovante de endereço.  

5.4. No ato de inscrição, o candidato receberá o respectivo comprovante de inscrição.  
5.5. A conferência da documentação dos candidatos, bem como a análise do preenchimento 

dos requisitos de ingresso ao cargo, serão conferidos no ato de contratação.  
5.6. O Município não se responsabilizará pela eventual inaptidão do candidato, devendo este 

se certificar de que preenche todos os requisitos de ingresso, na forma da legislação citada e conforme 
descrito no Anexo II do presente Edital.  

5.7. A participação no presente PSS está isenta do recolhimento de taxa de inscrição.  
5.8. A confirmação da inscrição dar-se-á pela entrega do comprovante no ato de inscrição, 

bem como através da divulgação da lista de candidatos inscritos, a ser disponibilizada na data prevista de 
06 (seis) de Janeiro de 2023, na forma do item 1.6. 

5.9. Em nenhuma hipótese será aceita inscrições realizadas de forma diversa daquela 
estabelecida no item 5.2 retro.  

 
6. DA AVALIAÇÃO OBJETIVA  
6.1. A prova objetiva, a ser aplicada para os candidatos a todos os cargos, será realizada no 

dia 15 (quinze) de Janeiro de 2023, e terá a duração máxima de 04 (quatro) horas.  
6.2. A divulgação do local e horário das provas será publicada na forma do item 1.6 na data 

de 06 (seis) de Janeiro de 2023.  
6.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente, do cartão de confirmação de inscrição e 
do documento de identidade original. Não será permitido o uso de lápis e borracha, ou de qualquer outro 
material que não seja caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.  
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6.2.1.1. Serão considerados documentos de identidade: Carteiras expedidas pelos comandos 
militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, carteiras expedidas pelo órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (ordens, conselhos etc.), passaporte brasileiro, carteira de trabalho, carteira nacional 
de habilitação (somente modelo com foto). Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 
autenticado em cartório nem protocolo de documento.  

6.2.1.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: Certidão de nascimento, CPF, 
títulos eleitorais, carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documento 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.   

6.2.2. O candidato poderá se retirar do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) 
minutos após o início de sua realização, munido do cartão rascunho contendo as marcações das questões. 
Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar consigo o caderno de provas.  

6.3. No horário de realização da prova escrita não será permitida a permanência de qualquer 
pessoa que não seja o candidato, servidor do Município encarregado da aplicação das provas e membros 
da Comissão Municipal Organizadora do PSS, O Prefeito Municipal e Vereadores.  

6.4. A prova será composta por 50 (cinquenta) questões, divididas por Disciplinas, cujo 
conteúdo programático observará o disposto no Anexo IV que integra o presente Edital, observando-se a 
seguinte razão:  

a) 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa;  
b) 15 (quinze) questões de Matemática e Raciocínio Lógico;  
c) 05 (cinco) questões de Informática Básica, e;  
d) 15 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos,  
6.5. As questões da prova objetiva serão do tipo “múltipla escolha”, com quatro alternativas, 

e cada questão conterá somente 01 (uma) alternativa correta, que valerá 01 (um) ponto.  
6.6. Não será disponibilizada ao candidato a posse da prova após a realização da mesma, 

podendo o interessado, caso queira, com a publicação do resultado conferir o espelho de prova poderá fazê-
lo através de pedido à Comissão Municipal de PSS, que deverá ser feito por escrito, até o dia 18 (dezoito)  
de Janeiro de 2023. 

6.7. Será entregue ao candidato cartão-rascunho para o seu preenchimento e posterior 
conferência do gabarito, que será divulgado através de afixação no local das provas e na forma prevista 
neste edital.  

6.8. Igualmente será entregue cartão-resposta para anotação das alternativas selecionadas, 
este que será insubstituível, independentemente de marcação errônea ou rasurada pelo candidato. 

6.9. Somente serão aprovados os candidatos que obtiverem a nota mínima igual ou superior 
a 50% de acertos na prova objetiva.  

6.10. Serão automaticamente reprovados os candidatos que obtiverem nota 0 (zero) no bloco 
de questões da Disciplina “Informática Básica”.  

6.11. A divulgação do gabarito preliminar será publicada no dia 15 (quinze) de Janeiro de 
2023, na forma do item 1.6.  

6.12. Só será permitido ao candidato entregar sua prova de múltipla escolha após 60 minutos 
do seu início.  

6.13. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das 
provas em virtude de afastamento de candidato da sala de prova.  

6.14. Os três últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a 
respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre dos envelopes dos 
cartões de identificação e resposta, juntamente com os ficais de sala. 

6.15. Em nenhuma hipótese será permitida a aplicação das provas objetivas em local diverso 
daquele estipulado neste edital.  
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6.16. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelas informações prestadas no 
momento de solicitação de inscrição. 

 
7. ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS AS PROVAS: 
7.1 Não serão computadas questões não respondidas, questões que contenham mais de uma 

resposta (mesmo que uma delas esteja correta) ou que contenha emenda ou rasura, ainda que legível.  
7.2 O candidato deverá obrigatoriamente, ao término da prova, devolvê-la ao fiscal, 

devidamente assinada no local indicado. 
7.3   Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo 60% (sessenta por cento) 

de aproveitamento do total de pontos da prova escrita objetiva de múltipla escolha. 
7.4.   Serão considerados eliminados do processo seletivo os candidatos que não perfizerem 

o mínimo de 30% em cada disciplina. 
7.5.  Os itens das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além de mero 

conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação valorando a 
capacidade de raciocínio.  

7.6.  Em nenhuma hipótese será permitido o ingresso do candidato que se apresente ao local 
para realização das provas após o horário fixado para o seu início.           

 
8. DOS RECURSOS:    
8.1 - São admissíveis recursos:  
I  - contra os termos do edital; 
II - Contra o Gabarito Preliminar (resultado das provas). 
8.2. Os recursos contra os termos do edital deverão ser apresentados em 05 (cinco) dias úteis 

a contar da data de sua publicação, em 15 (quinze) de dezembro de 2022, ou seja, entre os dias 15.12.2022 
e 20.12.2022.  

8.3. Os recursos contra o Gabarito Preliminar (resultado das provas) deverão ser 
apresentados no prazo de dois dias úteis após a publicação do gabarito, que se dará em 15 de Janeiro de 
2023, devendo o recurso contra as questões e resultados ser apresentado entre os dias 16.01.2023 e 
18.01.2023. 

8.4. Os prazos recursais começam a fluir no primeiro dia útil seguinte publicação dos atos 
combatidos.  

8.5. Os recursos deverão ser individuais e redigidos em letra legível, quando manuscritos, ou 
por meio tecnológico, deverão ser destinados ao Presidente da Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo Simplificado – PSS, e entregues pessoalmente, no setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de 
Carvalhos, no período de 20.01.2023 a 25.01.2023 nos horários compreendidos entre 8h00min e 11h00min, 
e 13h00min e 16h00min, podendo ser utilizado o formulário constante do Anexo V ou outro documento 
equivalente, que contenha os dados do recorrente e demais informações necessárias, na forma deste edital.  

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

8.6. Os recursos deverão ser redigidos no formulário do anexo V deste edital, e conter a 
identificação do candidato, número de inscrição, cargo para o qual concorre, dentro do prazo previsto, os 
quais serão conferidos no ato do recebimento.  

8.7. Será sumariamente indeferido o recurso que:  
a) Descumprir as determinações constantes neste Edital e estiver fora dos prazos 

estabelecidos no mesmo;  
b) For redigido de forma ofensiva.  
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8.8. Os recursos serão decididos no prazo de até 02 (dois) dias úteis.  
8.9. O resultado do recurso será publicado em listagem na forma do item 1.6 deste edital, e, 

havendo procedência publicar-se há também a listagem de aprovados com a eventual reclassificação.  
 
9. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
9.1. Somente será considerado classificado neste Processo Seletivo Simplificado o candidato 

que atender às condições previstas neste Edital.  
9.2. Os candidatos inscritos serão classificados por ordem decrescente de pontos obtidos na 

prova objetiva.  
9.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada 

preferência, para efeitos de classificação, sucessivamente, ao candidato que tiver a maior idade e 
persistindo o empate utilizar-se-á o seguinte critério: 

a) O candidato que obtiver maior nota obtida no bloco de questões de Conhecimentos 
Específicos;  

b) maior nota obtida no bloco de questões de Língua Portuguesa. 
c) maior nota obtida no bloco de questões de Matemática. 
9.4. Persistindo o empate, será realizado sorteio público, em data a ser publicada 

posteriormente.  
9.4. A classificação final será publicada até o dia 26 de Janeiro de 2023, na forma do item 

1.6.  
Observações quanto aos candidatos aprovados: 
9.5 – O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, 

deverá apresentar os documentos necessários a sua contratação, sendo eles:  
. Atestado médico constando apto para o exercício da função, fornecido pelo médico do 

trabalho. A data para realização do exame será agendada individualmente com o candidato aprovado;  
. Cartão de cadastramento no PIS/PASEP;      
. Cópia do título de eleitos, com o comprovante de votação nas últimas eleições;  
. Certificado de alistamento militar, em caso de candidato do sexo masculino;  
. Certidão de que não está condenado criminalmente por sentença judicial transitada em 

julgado, acompanhada de Folha de Antecedentes Criminais;  
. Declaração de disponibilidade de oito horas diárias de trabalho para serviços internos e 

externos (visita domiciliar). 
. Comprovação de escolaridade, conforme exigência do edital para o cargo a ser ocupado.  
9.6 - O não cumprimento do previsto no item 9.5 retro, pelo candidato, implica em sua 

renúncia à vaga, ficando a Administração Pública Municipal autorizada a convocar o próximo candidato.         
 
10. DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA  
10.1. O preenchimento de vagas ficará a critério da Administração Municipal, observados o 

interesse, a necessidade e a conveniência do serviço público, devendo ser observada a classificação final 
obtida pelos candidatos na prova objetiva.  

10.2. O candidato convocado deverá, no prazo máximo de 48:00h (quarenta e oito horas) a 
contar do último ato convocatório, apresentar-se ao Setor de Recursos Humanos do Município de Carvalhos, 
MG, para celebração do contrato de trabalho, munido da documentação necessária para o seu ingresso no 
cargo, documentos estes que serão indicados no ato da convocação.  

10.3. O candidato que não se apresentar na data, horário e local estabelecidos será 
considerado como desistente da vaga e será excluído do PSS.  
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10.4. O candidato que, apresentando-se na forma do item 10.2, requerer seu remanejamento 
para o final da lista de classificação, será remanejado e permanecerá classificado durante o período de 
validade do presente PSS.  

10.5. O Contrato terá prazo máximo de 01 (um) ano, não podendo ser renovado ou 
prorrogado.  

10.6. Os contratos poderão ser rescindidos unilateralmente a critério do Município, operando-
se antecipadamente quando ocorrer a investidura efetiva de servidor, em decorrência de concurso público.  

 
11. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  
11.1 O candidato será automaticamente desclassificado do processo seletivo, se:  
a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;  
b) Não for localizado em decorrência de apresentar telefone desatualizado, ou errôneo, ou 

ainda, endereço eletrônico incompleto ou incorreto; 
c) Igualmente será desclassificado o candidato que não retornar, em até 48:00 horas, o e-

mail enviado como tentativa de contato, quando não se obtiver sucesso na tentativa de contato telefônico;  
d) Não atender às determinações deste Edital e de seus atos complementares;  
e) Quando, após sua convocação para admissão, não comparecer ao local no prazo 

designado;  
f) Não atingir o percentual mínimo previsto nos itens 5.8 e 5.9. 10.  
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1. A inscrição do candidato implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  
12.2. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e admissão do candidato, caso seja 

comprovada a falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas informações fornecidas. 
12.3. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de 

direito a contratação, ficando a concretização desta condicionada à observância das disposições legais 
pertinentes, ao exclusivo interesse e conveniência da Administração Municipal, da rigorosa ordem de 
classificação e limites de vagas existentes.  

12.4. A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades de documentos, 
mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e a desclassificação do 
candidato, com todas as suas 

12.5. O presente Processo Seletivo terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar de 
sua homologação pelo Chefe do Executivo, vetada a prorrogação.  

12.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e da 
Comissão Municipal do Processo Seletivo Simplificado.  

12.7. Eventuais esclarecimentos poderão ser prestados pela Administração Pública 
pessoalmente, mediante solicitação verbal ao Setor de Protocolo, com endereço na Av. Esdras Thomas 
Salvador, 295, Centro, nesta cidade de Carvalhos, MG CEP 37.456-000 ou pela Comissão de Seleção 
responsável pelo presente certame.  

 
Registra-se, publique-se e cumpra-se,  
 
Carvalhos, 14 de dezembro de 2022.  
 
 
Valmir Siqueira da Silva  
    Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO  

 
 
 

 

DATA  ESPECIFICAÇÃO  

15/12/2022 Publicação do Edital  

16/12/2022 a 20/12/2022 Prazo para Impugnação ao Edital 

20/12/2022 à 05/01/2023 Período de Inscrições 

06/01/2023 Divulgação da lista de candidatos 

06.01.2023 Divulgação do Local e Horário de realização da 
prova Objetiva 

15/01/2023 Aplicação da Prova Objetiva 

15/01/2023 Divulgação do Gabarito Preliminar 

16/01/2023 a 18/01/2023 Prazo para Impugnação do Gabarito Preliminar 
e Recursos contra questões escritas  

20/01/2023 a 25/01/2023  Análise dos Recursos 

26/01/2023 Divulgação das decisões sobre os recursos, do 
Gabarito Definitivo e da Classificação Final  
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ANEXO II 
QUADRO DE VAGAS - DESCRIÇÃO DOS CARGOS  

 
Professor regente de sala Vagas: 11 Vagas + Cadastro de reservas; 

Remuneração: R$2.422,56 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos);  

Carga horária: 24 (quarenta) horas semanais  

Atribuições do cargo: Planejar, elaborar e executar o plano de ensino conforme orientação e objetivo da 

escola, ministrando aulas em conformidade com os planos ensino e atividades inerentes; Acompanhar o 

corpo discente em seu desenvolvimento, avisando uma formação holística; Participar ativamente dos 

programas de capacitação promovidos pela escola ou pela Secretaria municipal de educação; Preparar os 

planejamentos diários, com atividades que sejam condizentes com o nível cognitivo do corpo discente; 

Acompanhar o ato de aprender do aluno, para estimular o conhecimento, através de atividades compatíveis 

ao mesmo; Promover ao aluno a relação intra e interpessoal favorecendo a socialização e a interação com 

o meio, objetivando uma aprendizagem mais significativa, Realizar sistematicamente avaliações 

processuais previsão de acompanhar o desenvolvimento mensagem do aluno; Participar das reuniões 

pedagógicas promovidas pela escola ou pela Secretaria municipal de educação, Colaborar com diretores, 

orientadores de outros profissionais da escola, fornecendo informações que possam auxiliá-los em seu 

trabalho com os alunos; Envolver-se em todos os eventos organizados pela escola ou pela Secretaria 

municipal de educação; Executar todas as atividades de referentes ao cargo.  

Requisitos: I – ter concluído o ensino superior em PEDAGOGIA; II – possuir comprovado conhecimento 

em noções de Informática (ver item 5.9 do Edital);  

Local de trabalho: Unidades Escolares vinculadas à Secretaria Municipal da Educação e outras unidades 

correlatas à Educação;  

Direitos do contratado: Previstos no que couber, na Lei Municipal de nº759/90. 

 
Ajudante de sala:  
Vagas: 07 vagas;  

Remuneração: R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais);  

Carga horária: 24 (vinte e quatro) horas semanais  

Atribuições do cargo: 1 .Auxiliar o professor regente; 2. Dar suporte aos alunos com necessidades especiais; 

3. Organizar a entrada e saída dos alunos; 4.  Auxílio pedagógico para que os alunos desenvolvam suas 

atividades; 5. Acompanhar crianças até o banheiro, refeitório, transporte escolar, etc; 6. Auxiliar na 

preparação de materiais e recursos necessários para os educadores desenvolverem suas atividades; 7. 

Organização de brinquedos e demais itens das classes. 

Requisitos: I – ter concluído ou estar cursando ensino superior em PEDAGOGIA; II - possuir comprovado 

conhecimento em noções de Informática (ver item 5.9 do Edital). 

Local de trabalho: Unidades Escolares vinculadas à Secretaria Municipal da Educação e outras unidades 

correlatas à Educação;  

Direitos do contratado: Previstos no que couber, na Lei Municipal de nº759/90. 
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Monitor de Transporte Escolar:  
Vagas: 03 vagas; 

Remuneração: R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais);  

Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais  

Atribuições do cargo: Garantir que cada criança esteja sentada adequadamente dentro do veículo e segura, 
utilizando cinto de segurança; Assegurar que nenhuma criança seja deixada desacompanhada em 
qualquer momento durante a viagem; Buscar os alunos na sala de aula e auxiliar no embarque; 
Acompanhar o embarque e desembarque individual de cada aluno; Levar e trazer os alunos da escola em 
segurança e de forma pontual; Zelar pela conservação do ônibus/van; Orientar os alunos quanto ao risco 
de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela; Zelar pela limpeza do transporte durante 
e depois do trajeto; Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local;  
Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes; Verificar a segurança dos alunos no 
momento do embarque e do desembarque; Verificar os horários dos transportes, informando aos pais e 
alunos;  Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os pais de 
alunos especiais na locomoção dos alunos; Tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos 
de conflito ao responsável pelo transporte de alunos; Ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-
se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunos. 
Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 
Requisitos: I – Ter concluído ou estar cursando o Ensino Fundamental; II ser maior de 18 (dezoito) anos: 

III Não ter antecedentes criminais; IV Possui noção de informática. 

Local de trabalho: Unidades Escolares vinculadas à Secretaria Municipal da Educação e outras unidades 

correlatas à Educação;  

Direitos do contratado: Previstos no que couber, na Lei Municipal de nº759/90. 
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ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISCIPLINAS APLICÁVEIS PARA TODOS OS CARGOS: 
1. LÍNGUA PORTUGUESA (conforme o novo acordo ortográfico): Leitura e Interpretação de texto; 

Ortografia; Divisão silábica; Acentuação gráfica; Morfologia; Classes de palavras; Formação de palavras; 

Sintaxe; Concordância nominal e verbal; Colocação pronominal; usos dos pronomes relativos; Tipologia 

textual; Registro formal e informal da linguagem; Termos da oração: Sujeito e Predicado; Adjunto adnominal; 

Complemento Nominal; Adjunto Adverbial; Agente da Passiva; Aposto; Vocativo; Leitura e interpretação de 

texto; vocabulário; substituição e sentido de palavras e expressões no contexto; Formação e grafia do plural 

de palavras; Pontuação de frases; sinais de pontuação e seu uso; Sinônimos e antônimos; Expressões 

idiomáticas; Gírias; Concordância nominal e verbal.  

2. MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Números inteiros e racionais: operações de adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação; expressões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; 

problemas. Relação entre grandezas: tabelas, gráficos e fórmulas. Razões e proporções; divisão em partes 

proporcionais; regra de três simples e composta; porcentagem e problemas. Juros simples e compostos. 

Equações do 1º e 2º grau; sistemas de equações. Noções de probabilidade e estatística. Noções de 

geometria: comprimentos, áreas e volumes. 3. INFORMÁTICA BÁSICA: Informática em Geral: conceitos. 

Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização, instalação e configurações básicas do 

Sistema Operacional Windows e Pacote Office. Noções de segurança para Internet. Noções básicas de 

navegação na Internet (Internet Explorer, Mozilla, Firefox e Chrome). Configuração e utilização de 

Impressoras. Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material 

escrito, visual e sonoro e outros. 

4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
4.1. PARA O CARGO DE PROFESSOR REGENTE DE SALA  

Alfabetização: O ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa nas séries iniciais do Ensino Fundamental; 

O desenvolvimento do pensamento e da linguagem; Aspectos linguísticos da alfabetização: A relação entre 

a língua falada e a língua escrita; A produção de textos: conteúdos da escrita, intencionalidade, relação 

existente entre enunciador e o destinatário; Aspectos metodológicos da alfabetização: o texto como objeto 

de estudo; o trabalho com as unidades menores da escrita; o professor alfabetizador como mediador dos 

processos criativos em sala de aula; Avaliação no processo de alfabetização: análise das produções escritas 

das crianças; O letramento em sala de aula: os significados do letramento e as atividades em sala de aula; 

4.2. PARA O CARGO DE JUDANTE DE SALA 
Processo de ensinar e aprender. Pedagogia na infância. As diferentes dimensões humanas. Direitos da 

infância. Didática e metodologia do ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e Letramento. Linguagem oral 

e escrita. Produção de textos. Princípios metodológicos da educação inclusiva. Organização do trabalho 

pedagógico na sala de aula. Temas transversais e formação de valores. Proposta Curricular da Rede 

Municipal de Ensino de Carvalhos, MG.  

 
4.3. PARA O CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR:  
Regras de Segurança no Transporte Escolar; Noções de comportamento ético; Regras de convivência.   
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ANEXO IV – Ficha de Inscrição  
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
      NOME: ____________________________________________________ 
  
     CARGO:____________________________________________________ 
      
      CÉDULA DE IDENTIDADE Nº________________________________ 
       
      
 

NÚMERO  INSCRIÇÃO GERAL:____________________________________________ 
 
NÚMERO  INSCRIÇÃO ESPECÍFICA:_______________________________________ 

       
Declaro estar ciente e de acordo com  todas as regras do processo Seletivo  
simplificado na forma do Edital. 
 
ASSINATURA CANDIDATO:_______________________________________________ 
 
*Apresentar este documento juntamente com a Identidade no local da prova 
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ANEXO V – FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  
 

 
CANDIDATO (A): __________________________________________________________  

Nº Inscrição:__________________ Cargo Pretendido: _____________________________  

 

Objeto: (indicar o motivo da interposição de recurso): ______________________________  
 
FUNDAMENTAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO LÓGICA (nos moldes do item 5 e subitens do Edital de 

Abertura): __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 
Carvalhos/MG. ______ de _________ de 2023.  
 
 
_________________________________________________________  
Assinatura 
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EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EM 
CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO DE PROFESSOR REGENTE DE SALA DE AULA, 

AJUDANTE DE SALA DE AULA E MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARVALHOS. 

 
A Prefeitura Municipal de Carvalhos torna público que estará realizando PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO DE 
PROFESSORE REGENTE DE SALA, AJUDANTE DE SALA DE AULA E MONITOR DE TRANSPORTE 
ESCOLAR, cujas inscrições estarão abertas nos dias 20.12.2022 A 05.01.203, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Carvalhos, localizado à Av. Esdras Thomaz Salvador, nº 295- Bairro Centro- na cidade de 
Carvalhos, Estado de Minas Gerais. 
 
CARGOS/VAGAS/CARGA HORÁRIA/VENCIMENTO 
Professor Regente de Sala de Aula - 07 vagas - 24 horas semanais - : R$2.422,56 (dois mil quatrocentos e 
vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos); 
Ajudante de Sala de Aula - 07 vagas - 24 horas semanais- R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais); 
Monitor de Transporte Escolar – 03 vagas – 40 horas semanais – R$1.212,00 (um mil duzentos e doze 
reais);  
Prazo de duração dos contratos: 12 meses a partir da formalização do contrato, vetada sua renovação, 
podendo ser rescindido a qualquer tempo em razão de eventual nomeação de servidor efetivo mediante 
realização de concurso público. 
   
 
As provas serão realizadas no dia 15 de Janeiro de 2023, em local e horário a ser divulgado no dia 
06.01.2023. 
 
Maiores informações sobre inscrições, dia e horário de realização de provas poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal de Carvalhos, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas, ou pelo fone 
(35) 3345.1455 ou 35-3343-1228. 

 
Prefeitura Municipal de Carvalhos 15 de Dezembro de 2022. 

 

 
 

Keila dos Reis Carvalho Costa 
             PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL 

 
 


