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MUNICÍPIO DE SERITINGA/MG 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2017 

*Alterado conforme Retificação I, de 06 de março de 2017. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA/MG torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e 

Títulos para preenchimento de vagas para o seu quadro de servidores, com base na legislação municipal vigente, notadamente as Leis 
Complementares nº 648/11, 679/13, 725/15, 739/16 e 740/16, bem como na Portaria nº 16/2016 e na Constituição Federal, que dão respaldo 
legal e normatizam as regras estabelecidas neste Edital.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

CARGO 
VAGAS 

REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS TAXA 
CARGA 

HORÁRIA 
REMUNERAÇÃO 

AMPLA PcD 

NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE 

Bioquímico 1 - 
Ensino Superior em Bioquímica, Biomedicina ou Farmácia 
com registro no respectivo conselho de fiscalização 
profissional 

R$70,00 30 h/s R$ 2.211,98 

Fisioterapeuta 1 - 
Ensino superior completo em Fisioterapia com registro no 
respectivo conselho de fiscalização profissional 

R$70,00 30 h/s R$ 2.631,41 

Médico Clínico Geral 1 - 
Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo 
conselho de fiscalização profissional 

R$70,00 40 h/s R$ 7.812,27 

Médico Ginecologista 1 - 
Ensino Superior em Medicina com especialização em 
Ginecologia e registro no respectivo conselho de 
fiscalização profissional 

R$70,00 16 h/m R$ 2.678,49 

Odontólogo 1 - 
Ensino superior completo em Odontologia com registro 
no respectivo conselho de fiscalização profissional 

R$70,00 40 h/s R$ 2.343,68 

NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

Professor de Educação Física 1 - 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em Educação Física 
com registro no respectivo conselho de fiscalização 
profissional 

R$70,00 18 h/a* R$12,77 h/a 

Professor II - Artes 1 - Ensino Superior/Licenciatura Plena em artes R$70,00 18 h/a* R$12,77 h/a 

Professor II - Ciências 1 - 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em Ciências Físicas ou 
Biológicas 

R$70,00 18 h/a* R$12,77 h/a 

Professor II - Educação 
Religiosa 

1 - 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em qualquer área e 
habilitação para lecionar Educação Religiosa 

R$70,00 18 h/a* R$12,77 h/a 

Professor II - Geografia 1 - Ensino Superior/Licenciatura Plena em Geografia R$70,00 18 h/a* R$12,77 h/a 

Professor II - História 1 - Ensino Superior/Licenciatura Plena em História R$70,00 18 h/a* R$12,77 h/a 

Professor II - Inglês 1 - 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras com 
habilitação para lecionar a língua inglesa 

R$70,00 18 h/a* R$12,77 h/a 

Professor II - Língua 
Portuguesa 

1 - Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras R$70,00 18 h/a* R$12,77 h/a 

Professor II - Matemática 1 - Ensino Superior/Licenciatura Plena em Matemática R$70,00 18 h/a* R$12,77 h/a 

NÍVEL MÉDIO 

Auxiliar Administrativo 1 - Ensino médio completo R$50,00 30 h/s R$ 1.089,18 

Auxiliar de Educação 1 - Ensino médio completo R$50,00 30 h/s R$ 1.089,54 

Auxiliar de Enfermagem 1 - 
Ensino médio completo com curso de Auxiliar de 
Enfermagem e registro no respectivo conselho de 
fiscalização profissional 

R$50,00 40 h/s R$ 1.089,18 
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ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Operador de Máquina 1 - 
Ensino fundamental completo e Carteira Nacional de 
Habilitação “C” 

R$40,00 44 h/s R$ 1.633,77 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Auxiliar de serviços Gerais 7 1 Ensino fundamental incompleto R$40,00 44 h/s R$ 937,00 

Motorista 4 1 
Ensino fundamental incompleto e Carteira Nacional de 
Habilitação “D” ou superior. 

R$40,00 44 h/s R$ 1.198,09 

Total Parcial de Vagas 30 2** 

Total Geral de Vagas 32 

 
*Além da jornada de trabalho do cargo efetivo de Professor Municipal II e Professor de Educação Física, serão destinadas 02 (duas) horas 
semanais para atividades extraclasse a serem programadas pelo Diretor Educacional.  
**As 02(duas) vagas acima evidenciadas entram no cômputo do total de vagas para o Concurso Público, tratando-se de reserva de vaga para 
Pessoas com Deficiência, nos termos da legislação sobre o tema.  
Observação: Poderá haver redução ou acréscimo de horas-aula na jornada prevista aos servidores ocupantes de cargo efetivo de Professor 
Municipal II e Professor de Educação Física, tendo em vista o interesse e a necessidade da Administração Municipal. Neste caso, os servidores 
farão jus a um vencimento proporcional ao número de horas-aula da nova jornada, de acordo com a legislação municipal. 
NOTAS: 1) Siglas: PcD = Pessoa com Deficiência; h/s = horas semanais; h/a = horas aula; h/m = horas mês; 2) Escolaridade Mínima Exigida: 
realizada em instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. 
 
1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será realizado sob a responsabilidade do IDECAN – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, site: www.idecan.org.br e e-mail: atendimento@idecan.org.br, e compreenderá: 1ª Etapa 
– provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – provas práticas, somente 
para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª Etapa – avaliação de títulos somente para os 
cargos de nível superior na área da Educação, de caráter apenas classificatório; e 4ª Etapa – comprovação de requisitos e exames médicos, de 
caráter apenas eliminatório, a ser realizada pela Administração Municipal após a homologação do Concurso Público.  
1.2 O Prefeito Municipal nomeou Comissão Especial para a Coordenação e Acompanhamento deste Concurso Público, através da Portaria nº 
16/2016. 
1.3 O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas para os cargos discriminados no item 1 deste Edital.  
1.4 O regime jurídico no qual serão nomeados os candidatos aprovados e classificados será o Estatutário.  
1.5 As Etapas deste Concurso Público serão realizadas no município de Seritinga/MG e, eventualmente, se a capacidade das unidades escolares 
não for suficiente para atender a todos os inscritos nesta cidade, serão também realizadas nas cidades circunvizinhas, que apresentarem estrutura 
física funcional, atendendo, assim, às necessidades do processo de seleção.  
1.6 Os candidatos aprovados no Concurso Público serão convocados, observada estritamente a ordem de classificação nos cargos, de acordo com a 
necessidade e conveniência da Administração Municipal.  
1.7 Para todos os fins deste Concurso Público será considerado o horário oficial de Brasília/DF.  
 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 
 
2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos 
políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, Constituição Federal - § 1° do art. 12 de 05/10/1988 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998 – 
art. 3º).  
2.2 Ter na data da nomeação 18 (dezoito) anos completos.  
2.3 Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do Serviço Militar.  
2.4 Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.  
2.5 Possuir aptidão física e mental.  
2.6 Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo, à época da nomeação.  
2.7 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 
2.8 Os candidatos aos cargos cujo requisito de formação for profissão regulada e fiscalizada por Conselho de Classe deverão possuir, ainda, o 
registro no respectivo Conselho Regional da categoria. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 
 
3.1 As inscrições se realizarão via INTERNET: de 14h00min do dia 02 de maio de 2017 às 17h00min do dia 08 de junho de 2017, no site 
www.idecan.org.br. Será disponibilizado um posto de inscrição para o candidato, na Rua Nicola Bianco, nº 55, centro, Seritinga, nos horários de 
09h00min às 12h00min e de 13h00min às 16h00min (Exceto sábados, domingos e feriados). Excepcionalmente no primeiro dia a inscrição se 
iniciará às 14h00min.  
3.1.1 Será permitida ao candidato a realização de mais de uma inscrição no Concurso Público para cargos e turnos distintos. Assim, quando do 
processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma inscrição para o mesmo cargo ou turno de provas realizada e 
efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa) por um mesmo candidato, será considerada válida e homologada aquela que tiver sido 
realizada por último, sendo esta identificada pela data e hora de envio via Internet, do requerimento através do sistema de inscrições on-line do 
IDECAN. Consequentemente, as demais inscrições do candidato nesta situação serão automaticamente canceladas, não cabendo reclamações 
posteriores nesse sentido, sendo, contudo, garantida a restituição dos valores pagos.  
3.1.2 Não será aceito pagamento do valor da inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, cartão de 
crédito, DOC, cheque, ordem de pagamento ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. Também não será aceito, como 
comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento bancário.  


