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A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições,             
torna público que estarão abertas, apenas pela internet, as inscrições para o Processo Seletivo              
Simplificado - Prova de Títulos para a Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público,             
nos termos da legislação municipal,  para as classes especificadas abaixo: 

Classe/Especialidad
e Área Requisitos Jornada de 

Trabalho 

Remuneraçã
o Mensal 

(R$) 

Técnico de Nível 
Superior I  - 

Analista Ambiental – 
Biólogo 

Curso Superior completo   
em Ciências Biológicas e    
Registro no Conselho   
Profissional Específico  
(CRBio). 

40 horas semanais R$ 2.769,57 

Analista Ambiental – 
Engenheiro Civil 

Curso Superior Completo   
de Engenharia Civil e    
Registro no Conselho   
Profissional Específico. 

Analista Ambiental – 
Engenheiro Florestal 

Curso Superior Completo   
de 

Analista Ambiental – 
Engenheiro Químico 

Curso Superior Completo   
de Engenharia Química e    
Registro no Conselho   
Profissional Específico. 

Analista Ambiental – 
Geógrafo 

Curso Superior Completo   
(Bacharel) em Geografia e    
Registro no Conselho   
Profissional Específico. 

DAS INSCRIÇÕES E DA ENTREGA DOS TÍTULOS: 
1.1. Período de inscrição: das 09h00min (nove horas) do dia 13 de março de 2017 até às 23horas e 59                    
minutos (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 17 de março de 2017. 
1.2. Local para realizar a inscrição: As inscrições serão realizadas somente pela internet, no site               
oficial da Prefeitura de Juiz de Fora - www.pjf.mg.gov.br. 
1.3. Local para entrega dos títulos: Os candidatos, após realizarem suas inscrições pela internet,              
deverão entregar os títulos para validação das informações prestadas na inscrição nos dias 20 e 21 de                 
março de 2017, na Escola de Governo Municipal (Rua Maria Perpétua nº 72 - 3º andar), no horário                  
de 08h30min às 11h30min ou de 14h30min às 17h30min. 
1.3.1. Os candidatos deverão entregar a documentação referente aos títulos, com a cópia do documento de                
identidade, pessoalmente ou por terceiros, em envelope lacrado e devidamente identificado, com nome             
completo do candidato, cargo e número de inscrição. 
1.4. Para efetivação da inscrição o candidato deverá preencher e transmitir corretamente todos os dados               
do formulário de inscrição, impreterivelmente, no prazo estabelecido no item 1.1. 
1.5. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos disponibilizará durante o período de inscrição,              
através do site - www.pjf.mg.gov.br, o formulário de inscrição e o comprovante de inscrição para               
impressão pelo candidato. 
1.6. A inscrição do candidato implicará na sua ciência e tácita aceitação das normas e condições                
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
1.7. O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no sistema de inscrição pela internet e                 
pela entrega dos títulos. 
1.8. A Prefeitura de Juiz de Fora não se responsabiliza por inscrições não efetuadas por motivo de ordem                  
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou por             
outros fatores que impossibilitem o preenchimento do formulário de inscrição por parte dos candidatos. 
1.9. Não haverá, em hipótese alguma, inscrição ou entrega de títulos fora do prazo e do horário                 
estabelecidos nos itens 1.1. e 1.3., respectivamente, deste Edital. 
1.10. O candidato que já realizou inscrições em processos seletivos anteriores da Prefeitura de Juiz de                
Fora e esqueceu sua senha, poderá resgatá-la, no momento da inscrição, através do ícone “Esqueceu sua                
senha?  Clique aqui .”,  informando número do CPF e data de nascimento. 
1.11. Após o encerramento do prazo, o candidato não poderá efetivar qualquer alteração nas informações               
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