
 ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO 

                                   Av. Acesita, 3230, Bairro São José – Timóteo – MG (031)38474715 

      

EDITAL Nº 003/2021 

 

 

Processo Seletivo Simplificado para tornar pública a 

intenção de contratação por tempo determinado para 

preenchimento de vagas e cadastro de reserva no 

cargo do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Urbanismo. 

 

 

A Prefeitura Municipal de Timóteo faz saber aos interessados que, nos termos do art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal, Lei 2693/06 e demais instrumentos legais, mediante 

as condições estabelecidas neste Edital, torna público a abertura das inscrições ao 

Processo Seletivo Simplificado destinado a atender necessidade temporária e excepcional 

da Secretaria Municipal  de Planejamento e Urbanismo devido às novas rotinas de 

trabalho de forma a atuar de maneira célere no enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do COVID-19 (Novo Coronavírus), para o preenchimento de vagas e 

cadastro de reserva descrito no Anexo II deste Edital. 

 

1.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1.1. A Prefeitura Municipal de Timóteo realizará Processo Seletivo Simplificado 

destinado a selecionar candidatos para o preenchimento, em caráter temporário, das vagas 

descritas no Anexo II deste Edital.  

 

1.2. Todas as informações referentes ao presente Edital de Processo Seletivo Simplificado 

estarão disponíveis no site  www.timoteo.mg.gov.br e também será fixada  no hall da 

Prefeitura Municipal de Timóteo na Avenida Acesita, 3230, Bairro São José – 

Timóteo/MG, sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação 

de todos os atos, retificações e comunicados referentes a este Processo Seletivo.  

 

1.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação 

no Processo Seletivo, valendo para este fim a publicação da lista dos candidatos 

classificados no site www.timoteo.mg.gov.br.  

 

1.4. Ao inscrever-se, o candidato afirma estar ciente de todo o conteúdo deste Edital e de 

que todas as exigências nele contidas deverão ser cumpridas, responsabilizando-se pela 

veracidade das informações prestadas.  

 

1.5. A classificação do candidato no Processo Seletivo Simplificado gera apenas a 

expectativa de direito à contratação. É reservado à Secretaria Municipal de Planejamento 

e Urbanismo o direito de proceder a contratação em número que atenda aos seus 

interesses e às suas necessidades.  

 

http://www.timoteo.mg.gov.br/
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1.6. Os contratos de trabalho serão por tempo determinado, firmados entre a Prefeitura 

Municipal de Timóteo e os candidatos convocados.  

 

1.7. Não poderão participar deste processo seletivo simplificado, as pessoas que estejam 

nos grupos de risco para Covid-19, conforme definição do Ministério da Saúde, a saber: 

pessoas com mais 60 anos; portadores de doenças crônicas, cardiovasculares, pulmonares 

(bronquite e asma) e de diabetes não controlada (dependente insulínico); profissionais em 

tratamento oncológico ou imunossuprimidos; grávidas; e lactantes. 

 

2.0. DA DIVULGAÇÃO  

 

2.1. Os avisos relativos ao Processo Seletivo Simplificado serão divulgados no Portal do 

Município/site. www.timoteo.mg.gov.br e também serão fixados no hall do prédio da 

Prefeitura Municipal de Timóteo na Av. Acesita, 3230 – São José – Timóteo/MG. 

 

3.0. DAS VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  

3.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no presente 

Processo Seletivo, em cargos cujas atribuições e aptidões sejam compatíveis com a sua 

deficiência, para as quais serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas de cada cargo 

oferecidas neste Processo Seletivo, conforme dispõem a Lei 7.853/89 e o Decreto 

Federal nº 3.298/99.  

3.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número 

fracionário, utilizar-se-á arredondamento, na medida da viabilidade das vagas 

oferecidas, reconhecendo a impossibilidade de arredondamento no caso de majoração 

das porcentagens mínima (5%) e máxima (20%) previstas no Decreto Federal nº 3.298 

de dezembro de 1.999 e Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1.990 respectivamente.  

3.2. Consideram-se deficiências que asseguram ao candidato o direito de concorrer às 

vagas reservadas, aquelas identificadas nas categorias contidas no Artigo 4º do Decreto 

Federal nº3298/99.  

3.3. Após o preenchimento das vagas contidas no Edital, para as pessoas com deficiência 

será observado o mesmo percentual em caso de surgimento de novas vagas no decorrer 

do prazo de validade do Processo Seletivo.  

3.4. O candidato com deficiência, durante o preenchimento da Ficha de Inscrição, além 

de observar os procedimentos descritos neste Edital, deverá proceder da seguinte forma:  

a) Informar se tem deficiência e o tipo de deficiência;  

b) Apresentar laudo médico, juntamente com o Requerimento de Inscrição.  

 

3.5.O laudo médico deverá atestar a espécie e o grau ou nível da deficiência com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 

CID, bem como a provável causa da deficiência.  
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3.6.Na falta do laudo médico ou das informações indicadas no item anterior a Ficha de 

Inscrição será recebida como de candidato sem deficiência, mesmo que declarada tal 

condição, não podendo o candidato alegar posteriormente esta condição, para reivindicar 

a prerrogativa legal.  

3.7.Ressalvadas as condições especiais contidas no Decreto Federal nº 3298/99, os 

candidatos com deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos.  

3.8.O candidato será submetido, quando convocado, à Perícia Médica realizada pelo 

médico da Prefeitura Municipal de Timóteo, sem ônus para o mesmo, que terá decisão 

sobre a aptidão do candidato ao cargo a que concorre considerando o grau de 

deficiência.  

3.9.A Perícia Médica mencionada não exime o candidato com deficiência dos exames de 

saúde pré-admissionais e regulares.  

3.10. O candidato que, após avaliação médica, não for considerado com deficiência nos 

termos da legislação vigente, permanecerá somente na lista geral de classificação do 

cargo para o qual se inscreveu. 

3.12.O candidato que, após avaliação médica, sua deficiência for considerada 

incompatível com as atribuições do cargo pretendido, e após análise do recurso citado no 

item 10.1, o mesmo for indeferido e esgotadas todas as instâncias possíveis de recurso, 

será eliminado do Processo Seletivo, com a consequente anulação do contrato.  

3.13. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência, dar-se-á da seguinte 

forma: a 1ª vaga a ser destinada à pessoa com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 

21ª, a 3ª vaga será a 41ª vaga e assim sucessivamente. 

 

4.0. DAS INSCRIÇÕES: 

 

4.1. Para inscrição, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos:  

 

a) Estar ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo Simplificado e 

certificar-se de que preencherá todos os requisitos exigidos quando da contratação. Essas 

informações estão disponíveis no site www.timoteo.mg.gov.br;  

 

b) A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: 

https://forms.gle/HGjqF4NWAaFbWgB59 no período compreendido entre 18h do dia 22 

de janeiro de 2021 a 18h do dia 29 de janeiro de 2021, considerando como horário 

oficial o de Brasília/DF.  

 

http://www.timoteo.mg.gov.br/
https://forms.gle/HGjqF4NWAaFbWgB59
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c) as pessoas que não tiverem acesso à internet para que possam realizar as inscrições, deverão 

realizar mediante agendamento prévio pelo telefone (31) 3847 4750 ou (31) 3847 4716 no 

período de 22 de janeiro a 29 de janeiro de 2021 no horário de 12 as 18h, na Subsecretaria de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Timóteo localizado na Av. Acesita, 3230- bairro 

São José, Timóteo/MG, munido dos documentos (original e Xerox) para o qual exige o cargo que 

se pretende candidatar-se. (exceto sábados, domingos, recessos e feriados)  

 

4.2. As inscrições serão gratuitas;  

 

4.3. A inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.  

 

4.4. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da 

Ficha de Inscrição, conforme Anexo VI, sendo responsável pelos dados preenchidos.  

 

4.5. Não serão aceitos, após a efetivação da inscrição, acréscimos ou alterações nas 

informações constantes da Ficha de Inscrição.  

 

4.6. Os candidatos que prestarem qualquer declaração falsa ou inexata no ato da 

inscrição, ou caso não possam satisfazer a todas as condições enumeradas neste Edital, 

terão a inscrição cancelada anulado todos os atos dela decorrentes, mesmo que 

classificados.  

 

4.7. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no site www.timoteo.mg.gov.br, para 

consulta e impressão. 

 

 

5.0. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DOS 

TÍTULOS:  

 

5.1. De acordo com a inscrição realizada, os candidatos deverão apresentar os títulos que 

comprovem sua qualificação, conforme anexo IV.  

 

6.0. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR  

 

6.1. A avaliação dar-se-á mediante somatório dos pontos obtidos na Formação 

Profissional e Experiência Profissional, conforme pontuação descrita no Anexo IV, 

perfazendo um total de até 10 (dez) pontos, sendo eliminados os candidatos a que for 

atribuída a nota 0,0 (zero) ponto, de acordo com os Critérios de Avaliação da Prova de Títulos. 

 

6.2. O candidato cuja documentação for considerada em desacordo com o Edital estará 

eliminado automaticamente do processo seletivo. 

 

7.0. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

 

7.1. Análise de currículo, pontuação por títulos e experiência profissional comprovada 

para todos os cargos. 
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8.0. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS E DOS CRITÉRIOS DE 

DESEMPATE  

 

8.1. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que não comprovar a 

escolaridade mínima exigida para o cargo.  

 

8.2. Os candidatos aprovados serão ordenados em listas por cargo, de acordo com a 

ordem decrescente de pontuação;  

 

8.3. Os candidatos classificados, até o número de vagas abertas neste edital, serão 

convocados obedecendo à ordem decrescente de classificação;  

 

8.4. Os candidatos excedentes ao número de vagas divulgadas comporão o cadastro de 

reserva, e poderão ser convocadas durante o prazo de validade deste Processo Seletivo 

Simplificado, obedecida a ordem de classificação;  

 

8.5. Para o cargo, na classificação final, entre candidatos com igual pontuação, será fator 

de desempate consecutivamente: 

 

a) O candidato com idade mais elevada;  

 

b) O candidato que tiver maior tempo e experiência na área de atuação. 

 

 

9.0. DO RESULTADO PRELIMINAR  

 

9.1. O resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado será divulgado, por ordem 

de classificação, no site www.timoteo.mg.gov.br e afixado no hall da Prefeitura 

Municipal de Timóteo na Avenida Acesita, 3230, Bairro São José – Timóteo/MG.  

 

9.2. Os resultados não serão informados via telefone. 

 

10.0. DOS RECURSOS  

 

10.1. O candidato poderá interpor recurso contra os resultados do presente certame, 

devendo ser interposto no prazo de 01 (um) dia, na Subsecretaria de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Timóteo, localizado à Av. Acesita, 3230 – bairro São José – Timóteo, no 

horário de 12h às 18h. 

 

10.2. O recurso deverá ser interposto com a observância dos seguintes itens: 

 

10.2.1. Dentro do prazo estipulado, constando a justificativa do pedido em que se 

apresente a sua razão.  

 

10.2.2. Não serão aceitos recursos com justificativas alheias aos itens deste Edital;  
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10.2.3. A decisão do recurso será publicada no site www.timoteo.mg.gov.br e também 

serão fixados no hall da Prefeitura Municipal de Timóteo na Avenida Acesita, 3230, 

Bairro São José – Timóteo/MG; 

 

10.2.4. O recurso deverá ser individual com a indicação precisa daquilo que o candidato 

se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, por meio do requerimento próprio 

constante no anexo V. 

 

10.3. Em caso de deferimento do recurso será feita a retificação do ato que deu motivo ao 

acolhimento do mesmo.  

 

10.4. Não caberá pedido de reconsideração da decisão proferida em face do recurso 

interposto pelo candidato. 

 

11.0. DO RESULTADO FINAL  

 

11.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado no Site do 

Município e afixado no hall da Prefeitura Municipal de Timóteo na Avenida Acesita, 

3230, Bairro São José – Timóteo/MG, com a lista dos nomes dos candidatos aprovados e 

classificados.  

 

11.2. Os resultados não serão informados via telefone. 

 

12.0. DA HOMOLOGAÇÃO  

 

12.1 O Processo Seletivo Simplificado terá seu resultado final homologado pelo Prefeito 

Municipal e será publicado no Site do Município com a lista dos nomes dos candidatos 

aprovados e classificados em ordem decrescente de pontos obtidos, em conformidade 

com este Edital. 

 

13.0. DA CONVOCAÇÃO  

 

13.1. A convocação respeitará a ordem de classificação e o número de vagas existentes 

ou que vierem a existir, durante o período de validade deste Processo Seletivo 

Simplificado.  

 

13.2. O Aviso de Convocação será feito mediante publicação no hall da Prefeitura 

Municipal de Timóteo na Avenida Acesita, 3230, Bairro São José – Timóteo/MG e pelo 

site www.timoteo.mg.gov.br, fixando a data limite para apresentação do candidato, 

conforme especificado neste edital.  

 

13.3. Os candidatos convocados deverão se apresentar a Subsecretaria de Recursos 

Humanos Secretaria de Municipal de Administração e Gestão, na data prevista no Aviso 

de Convocação, para apresentação da documentação especificada neste Edital.  
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13.4. Os candidatos convocados para a contratação sujeitar-se-ão à avaliação médica, de 

caráter eliminatório, tendo por objetivo avaliar as condições físicas e mentais do 

candidato para classifica-lo como APTO, observadas as atividades que serão 

desenvolvidas no exercício do cargo.  

 

13.5. O prazo para a realização dos exames elencados abaixo é de 10 (dez) dias úteis, 

contados a partir da data do agendamento, considerando-se desistente e perdendo o 

direito à contratação aquele que não se apresentar no prazo: 

 

a) Hemograma Completo  

 

b) Glicemia  

 

c) EAS 

 

13.6. O candidato aprovado deverá apresentar, quando convocado para contratação, os 

seguintes documentos:  

 

a) Original e fotocópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento; 

 

b) Original e fotocópia do CPF próprio;  

 

c) Original e fotocópia do título de eleitor com o comprovante de votação na última 

eleição ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;  

 

d) Original e fotocópia do certificado de reservista, se do sexo masculino;  

 

e) Original e fotocópia da carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de 

valor legal;  

 

f) Original e fotocópia do comprovante de residência atualizado;  

 

g) Original e fotocópia do documento que comprove a escolaridade mínima exigida para 

o cargo; 

 

h) Original e fotocópia do certificado de conclusão do curso e registro profissional 

correspondente ao cargo a que concorre, quando do exercício da atividade profissional do 

candidato o exigir;  

 

i) Comprovante de regular situação de inscrição no órgão de classe respectivo, quando do 

exercício da atividade profissional do candidato o exigir;  

 

j) 01 (uma) fotografia 3X4 recente;  

 

k) Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para os fins 

do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal;  
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l) Número de inscrição no PIS/PASEP;  

 

m) Cartão de vacinação e certidão de nascimento dos dependentes menores de 14 anos. 

 

13.7. Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento 

dos prazos determinados, ou serão aceitos documentos após as datas estabelecidas.  

 

13.8. Após a convocação dos aprovados pela Secretaria Municipal de Administração e 

Gestão, os candidatos serão lotados de acordo com a conveniência e necessidade da 

mesma. 

 

13.9. Os candidatos, para fins de lotação e início das atividades, deverão comparecer na 

Subsecretaria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Gestão, 

localizada na Av. Acesita, 3230 – Bairro São José, Timóteo/MG nas datas a serem 

informadas pela mesma. 

 

 

14.0. DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS  

 

14.1. Toda documentação será avaliada pela Comissão do Processo Seletivo que, após 

análise, encaminhará o candidato para a celebração do Contrato de Trabalho por Tempo 

Determinado junto a Secretaria Municipal de Administração e Gestão.  

 

15.0. DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO  

 

15.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi deferida a 

igualdade nas condições previstas no § 1º do art. 12 da Constituição da República e 

amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica.  

 

15.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais.  

 

15.3. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.  

 

15.4. Ter, na data da contratação os requisitos exigidos para o preenchimento do cargo.  

 

15.5. Ter, na data da contratação, a idade mínima de 18 anos completos.  

 

15.6. Gozar de boa saúde física e mental e ter capacitação física para o exercício do 

cargo.  

 

15.7. Estar em pleno exercício dos seus direitos civis e políticos.  

 

15.8. Ser detentor de aptidão física e mental para o exercício das funções inerentes ao 

cargo, na forma de Laudo Médico Local.  
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15.9. Não ser aposentado por invalidez ou estar em idade de aposentadoria compulsória, 

ou seja, 75 (setenta e cinco) anos.  

 

15.10. Não exercer cargo, emprego ou função pública, ressalvados os casos de 

acumulação permitida na Constituição.  

 

15.11. Não ter sido demitido/exonerado do Município de Timóteo por justa causa ou em 

decorrência de processo administrativo disciplinar. 

 

16.0. DA VALIDADE  

 

16.1. O prazo de validade do Processo Seletivo é de 06 (seis) meses, a contar da data de 

sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

17.0. DA LOTAÇÃO  

 

17.1. As atividades serão exercidas na Secretaria Municipal de Planejamento e 

Urbanismo. 

 

18.0. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:  

 

18.1. Os contratos de trabalho por prazo determinado extinguir-se-ão:  

 

a) Pelo término do prazo contratual;  

 

b) Por iniciativa da Administração Municipal;  

 

c) Por iniciativa do contratado;  

 

d) Pelo provimento do cargo, por candidato aprovado em concurso; 

 

e) Pelo encerramento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (Novo 

Coronavírus). 

 

19.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

19.1. A publicação da classificação final deste Processo Seletivo Simplificado será feita 

por uma lista, contendo, a classificação de todos os candidatos.  

 

19.2. Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento 

dos prazos determinados, nem serão aceitos documentos após as datas estabelecidas.  

 

19.3. Todas as publicações referentes a este Processo Seletivo Simplificado até a sua 

homologação serão devidamente divulgadas no site www.timoteo.mg.gov.br no hall da 

Prefeitura Municipal de Timóteo na Avenida Acesita, 3230, Bairro São José – 

Timóteo/MG.  
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19.4. O candidato é legalmente responsável pela veracidade das declarações prestadas e 

documentos apresentados, sob pena de ser incurso na legislação penal em qualquer 

tempo.  

 

19.5. A constatação de irregularidades ou fraudes na inscrição, a não apresentação de 

documentos, bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos devidamente 

confirmada através de processo apura tório, assegurado o direito de ampla defesa e do 

contraditório, em qualquer época, implicará na eliminação do candidato, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis.  

 

19.6. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos publicados 

referentes a esse Processo Seletivo Simplificado.  

 

19.7. Todas as despesas relativas à participação no Processo Seletivo Simplificado, 

inclusive gastos com viagens, hospedagem, alimentação, transporte, autenticação e envio 

de documentos, bem como aquelas relativas à apresentação para a contratação, correrão a 

expensas do próprio candidato.  

 

19.8. Todas as publicações referentes a este Processo Seletivo Simplificado serão 

encaminhadas pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado ao setor responsável.  

 

19.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto 

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

mencionada em Edital, Errata, Adendo ou Aviso, publicado no site 

www.timoteo.mg.gov.br e no hall da hall da Prefeitura Municipal de Timóteo na Avenida 

Acesita, 3230, Bairro São José – Timóteo/MG, devendo o candidato manter-se informado 

sobre as eventuais atualizações ou retificações do presente Edital.  

 

19.10. Após o término do Processo Seletivo Simplificado, a documentação referente ao 

Processo será encaminhada para a Secretaria Municipal de Administração e Gestão, para 

arquivamento pelo período de 06 anos conforme Resolução n º 14 de 24/10/2001, do 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).  

 

19.11. Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão do Processo Seletivo 

Simplificado, ouvida a Secretaria Municipal de Administração e Gestão. 

 

 

 

Timóteo, 22 de janeiro de 2021 

 

 

Douglas Willkys Alves Oliveira 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA 
 

 

 

22/01/2021 

 

Publicação do edital 

 

 

22/01/2021  a 29/01/2021 

 

Período de inscrições 

 

 

03/02/2021 

 

Divulgação do resultado preliminar 

 

 

04/02/2021 

 

 

Prazo para interposição de recurso até às 18 

horas 

 

 

08/02/2021 

 

 

Divulgação do resultado final 
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ANEXO II 
 

 

FUNÇÃO, VAGAS, VENCIMENTO, PRÉ-REQUISITO E JORNADA 

DE TRABALHO 
 

 

 

 

 

FUNÇÃO 

 

 

VAGAS 

 

 

 

VENCIMENTO 

 

 

PRÉ-REQUISITO 

 

CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

 
Fiscal de 

Urbanismo 
 

 

CR 

 
R$ 1.361,78 

 
Ensino Médio completo 

 

 

 
40H(*) 

(*) conforme escala de revezamento inclusive sábados, domingos e feriados 
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ANEXO III 

 

ATRIBUIÇÕES 
 

FUNÇÃO: FISCAL DE URBANISMO 

 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o cumprimento 

das leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas, particulares e às posturas 

municipais bem como aos serviços concedidos e aos serviços de transporte público municipal. 

Atribuições típicas:verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente 

à obras públicas e particulares;verificar imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando 

o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas 

e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de carta de habitação ( habite-se);verificar o 

licenciamento de construção ou reconstrução, notificando, embargando ou autuando as que não 

estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o 

autorizado;vistoriar lotes de terrenos e ruas em pavimentação, verificando a existência de 

passeios, muros e entulhos nas vias públicas, e vistoriar as demolições e sinalizações de ruas, 

notificando os proprietários;embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas;solicitar ao 

profissional da área a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas 

vigentes;verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, bem como a carga 

e descarga de material na via pública;verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos, 

reconstruídos ou que tenham sofrido obras de vulto;acompanhar os arquitetos e engenheiros da 

Prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição;inspecionar a execução de 

reformas de próprios municipais;verificar alinhamentos e cotas indicados nos projetos, bem como 

verificar se todas as especificações do mesmo estão cumpridas;intimar, autuar, interditar, 

estabelecer prazos e tomar outras providências com relação aos violadores das leis, normas e 

regulamentos concernentes às obras particulares e posturas municipais;realizar sindicâncias 

especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;emitir as licenças 

previstas pela regulamentação urbanística do Município tais como licença para ligação provisória 

de água, licença para ligação de luz em áreas verdes, dentre outras;emitir certidões de existência e 

de demolição de imóveis, procedendo ao levantamento cadastral do imóvel na Prefeitura bem 

como ir ao local onde o imóvel está cadastrado para certificar-se, pessoalmente, a sua existência 

ou demolição;emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia 

permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas;coletar e fornecer dados 

para a atualização do cadastro urbanístico do Município;fiscalizar as áreas pertencentes à 

Municipalidade impedindo sua ocupação;executar outras atribuições afins.a) quando na área de 

serviços concedidos e de transporte público municipal:fiscalizar os serviços prestados pelas 

concessionárias de água, luz, telefone, etc, fiscalizando a localização de antenas, estado de 

conservação de postes, fiação e ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL 

DE TIMÓTEO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

equipamentos;acompanhar e emitir licença, quando for o caso, para a realização de obras de 

reparo, manutenção e ampliação dos serviços concedidos em logradouros públicos 

municipais;examinar as papeletas referentes a horários dos veículos, verificando os registros nelas 

efetuados, para anotar a existência de atrasos ou adiantamentos;investigar a existência de veículos 

clandestinos de transporte coletivo, interditando sua circulação;fiscalizar os equipamentos de 

segurança dos veículos de transporte coletivo;fiscalizar a tarifa de passagens, para assegurar-se da 

correção da cobrança;tomar medidas cabíveis em relação a irregularidades observadas nos 

serviços de transportes existentes no Município, procedendo de acordo com as disposições 
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contidas na legislação municipal, a fim de contribuir para a melhoria dos serviços prestados à 

população e a segurança dos mesmos;fazer os registros devidos sobre horários e outras 

ocorrências, para informar a empresa ou ensejar a tomada de medidas para o melhoramento dos 

serviços;fiscalizar o estado geral dos veículos, fazendo com que sejam cumpridas as exigências 

referentes a limpeza, colocação de letreiros e placas indicativas, ao perfeito estado dos vidros, 

portas e lataria, para assegurar-se das condições ideais de transporte dos passageiros; fiscalizar a 

frequência de horários dos ônibus, vans e outros de acordo com os documentos e ordens de 

serviço;fiscalizar o número de passageiros dentro dos veículos, a fim de evitar lotação 

demasiada;propor criação de novas linhas e roteiros;b) quando na área de posturas 

municipais:verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de 

prestação de serviços, em face dos artigos que expõem, vendem ou manipulam e dos serviços que 

prestam;verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por 

pessoas que não possuam a documentação exigida;verificar a instalação de bancas e barracas em 

logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à 

observância de aspectos estéticos;inspecionar o funcionamento de feiras livres e mercados 

públicos, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e 

à organização e outros aspectos regulamentados por leis, normas ou atos próprios;verificar a 

regularidade da exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em 

via pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines;verificar o 

horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a 

observância das escalas de plantão das farmácias;verificar, além das indicações de segurança, o 

cumprimento de posturas relativas a fabrico, manipulação, depósito, embarque, desembarque, 

transporte, comércio e uso de inflamáveis, explosivos e corrosivos;receber as mercadorias 

apreendidas e guardá-las em depósitos públicos, devolvendo-as mediante o cumprimento das 

formalidades legais, inclusive o pagamento de multas;apreender, por infração, veículos, 

mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros 

públicos;verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos 

respectivos ou em outros locais;verificar o licenciamento para realização de festas populares em 

vias e logradouros públicos;verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de 

espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação de 

documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado;verificar as ESTADO DE 

MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO violações às normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, 

casas de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outras;c) outras 

atribuições:coletar e fornecer dados para a atualização do cadastro urbanístico e fiscal do 

Município;auxiliar na realização de pesquisas de campo, para possibilitar a atualização dos 

cadastros fiscal e urbanístico;informar aos órgãos competentes dados relativos a construção, 

demolição e legalização de imóveis e outros que se defronte quando em exercício de atividade de 

fiscalização;atender ao público, informando sobre impostos, processos e outros assuntos 

relacionados com o seu trabalho;orientar e treinar servidores que auxiliem na execução na 

execução das atribuições típicas da classe;instaurar processos por infração verificada 

pessoalmente;participar de sindicâncias especiais para instauração de processos ou apuração de 

denúncias e reclamações;realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das 

fiscalizações efetuadas;contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência 

e solicitando socorro;articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de 

policiamento ou com a guarda municipal, sempre que necessário;redigir memorandos, ofícios, 

relatórios e demais documentos relativos aos serviços de fiscalização executados;formular críticas 

e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais 

eficazes;executar outras atribuições afins. 
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ANEXO IV 

PONTUAÇÃO 

 

 

PONTUAÇÃO 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

MÁXIMO DE 

PONTOS 

 

COMPROVAÇÃO 

 

 

Curso Superior 

 

01(um) ponto 

 

01 (um)ponto 

Histórico Escolar e/ou 

Certificado de Conclusão do 

curso com o nome do candidato, 

nome do curso, carga horária 

realizado por Instituição 

Reconhecida pelo MEC. 
Curso Técnico na Área de 

Administração, 

Edificações ou outra área 

afim 

 

 

01 (um)ponto 

 

01 (um) ponto 

Histórico Escolar e/ou 

Certificado com a comprovação 

da conclusão de Curso Técnico 

com o nome do candidato, nome 

do curso, carga horária realizado 

por Instituição Reconhecida pelo 

MEC. 
 

Curso de formação 

continuada: Extensão e 

Aperfeiçoamento 

ministrado por Instituição 

credenciada com carga 

horária mínima de 40 

horas em cada curso, 

relacionado com o cargo 

a que concorre. 

 

 

 

0,5 ( meio) ponto 

para cada curso 

 

 

 

02 pontos 

 

Fotocópia de certificado ou 

declaração de cursos em nível de 

extensão ou aperfeiçoamento, 

expedido por instituição 

oficialmente reconhecida. 

 

Experiência profissional 

na área de atuação do 

emprego pretendido pelo 

candidato. 

 

01 (um) ponto 

para cada 06 

(seis) meses 

 

06 pontos 

 

Fotocópia da Carteira de 

trabalho ou declaração do 

empregador/Contrato de 

trabalho prestação de serviço ou 

Certidão de tempo de serviço 
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ANEXO V 

REQUERIMENTO DE RECURSO 

 

 

MODELO DA CAPA DO RECURSO 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE TIMÓTEO 

 

EDITAL ____________/2021 

 

CANDIDATO: ___________________________________________________________  

 

IDENTIDADE: __________________________________________________________ 

 

FUNÇÃO: ___________________________________  

 

DATA: _____/______/ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO:  

O candidato deverá: Digitar o recurso, em forma de texto e enviá-lo em duas vias à 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão. 
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ANEXO VI 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

ENDEREÇO ELETRONICO:  https://forms.gle/HGjqF4NWAaFbWgB59 
 

https://forms.gle/HGjqF4NWAaFbWgB59

