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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

LEI Nº 809/2021. 

 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR 
EXCESSO DE ARRECAÇÃO QUE MENCIONA NO ORÇAMENTO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 O povo do Município de Itaverava, por seus 

representantes, decreta, e eu sanciono a seguinte lei: 

 Art. 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um 
crédito suplementar por excesso de arrecadação no orçamento de 
2021, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) destinado 
a execução de obra de pavimentação asfáltica no Distrito de 

Monsenhor Isidro. 

 

ABERTURA DE CREDITO POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO 

02 – EXECUTIVO 

02.006.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

02.006.001.15 – URBANISMO 

02.006.001.15. 451– INFRAESTRUTURA URBANA 

02.006.001.15. 451.2601 – ITAVERAVA MELHOR 

02.006.001.15. 451.2601. 1.008 – PAVIMENTAÇÃO, 

CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS  

02.006.001.15. 451.2601. 1.008. 4.4.90.51.00 – OBRAS E 

INSTALAÇÕES 

VALOR: R$ 400.000,00 

FONTE 168 TRANSF. ESPECIAL ACORDO JUDICIAL 

BRUMADINHO 

 

 Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito Suplementar 

autorizado no artigo 1º desta Lei, utilizar-se-ão recursos de excesso 

de arrecadação. 

 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Prefeitura Municipal de Itaverava, aos 05 dias do mês de 

novembro de 2021. 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

LEI Nº 810/2021. 
 
 
DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO AO ARTIGO 6º DA LEI Nº 788, 

DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE “ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAVERAVA PARA O 

EXERCÍCIO DE 2021.”. 
 

 
 O povo do Município de Itaverava, por seus 
representantes, decreta, e eu sanciono a seguinte lei: 
 
 Art. 1º - O inciso I do artigo 6º da Lei 788 de 23 de 
dezembro de 2020 que estima a receita e fixa a despesa do Município 
de Itaverava passa a ter a seguinte redação:  
 
 Art. 6º - Durante a execução orçamentária ficam os Chefes 
dos Poderes Legislativo e Executivo, autorizados: 
 
 I - A abrir créditos adicionais suplementares através de 
Decreto do Executivo, até o limite de 30% (trinta por cento) das 

despesas autorizadas, podendo para tanto, da Despesa Total Fixada 
no Orçamento do Município, nos termos previstos no inciso I do art. 
7º e §1º do art. 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964; 
 
 Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 Prefeitura Municipal de Itaverava, aos 11 dias do mês de 
novembro de 2021. 

 
JOSÉ FLAVIANO PINTO 

Prefeito Municipal 
______________________________________________________ 
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DECRETO N° 126 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

 DISPÕE SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES 
ESCOLARES EM REGIME PRESENCIAL NAS REDES DE  
ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAVERAVA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  
 
 O Prefeito Municipal de Itaverava, no exercício das 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, 
 
 Considerando que a Constituição da República, no seu 
artigo 227, caput, e a Lei 8.069/90, no artigo 4º, estabelecem que 
devem ser assegurados com absoluta prioridade os direitos 
fundamentais inerentes à infância e à adolescência, entre eles o 
direito à educação; 
 
 Considerando que, segundo as disposições do art. 205 da 
Constituição Federal, o serviço público correspondente à educação, 
além de se destinar ao atendimento prioritário de crianças e 
adolescentes, dado o peculiar estado de pessoa em desenvolvimento 
em que se encontram, é também direito de todos e dever do Estado e 

da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; 
 
 Considerando que o art. 206 da Constituição Federal 
enumera como princípios orientadores da ação administrativa dos 
entes federados no sentido da concretização do direito à educação, 
dentre outros, a igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola (inciso I) e a garantia do padrão de qualidade (inciso VII); 
 
 Considerando a atenção e prioridade dada pelo Município 
ao direito à educação que, para seu exercício pleno, em igualdade de 
condições e oportunidades, depende diretamente da proteção 
preliminar à vida e à saúde dos alunos, trabalhadores em educação e 

da comunidade escolar em geral; 
 
 Considerando, ainda, que o Município, em atendimento a 
recomendação do protocolo do Ministério da Saúde, já está 
realizando o levantamento dos alunos que possuem doenças crônicas, 
com a finalidade de primar pelo retorno seguro das atividades 
escolares presenciais, dado o elevado risco de complicações de saúde 
de toda a natureza, na hipótese de infecção por COVID-19; 
 
 Considerando que o Decreto Estadual n° 48.205, de 15 de 
junho de 2021, prorrogou, até 31 de dezembro de 2021, o estado de 
calamidade pública em saúde reconhecido pelo Decreto Estadual n° 
47.891, 20 de março de 2020 no âmbito de todo o território do Estado 

de Minas Gerais; 
 
 Considerando a declaração de situação de emergência no 
âmbito do Município em decorrência da pandemia da COVID-19; 
 
 Considerando que as informações e recomendações de 
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus vêm sendo 
sistematicamente atualizadas, à medida que novos conhecimentos 

científicos são publicados e novos dados epidemiológicos e 
sanitários são divulgados; 
 
 Considerando que em conformidade com o artigo 6° da Lei 
Federal n° 14.040/2020, “o retorno às atividades escolares regulares 
observará as diretrizes das autoridades sanitárias e as regras 
estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino.” 
 

 Considerando que o Município de Itaverava, se encontra 
organizado como Sistema Próprio de Ensino – desvinculado do 
Sistema Estadual de Ensino, nos termos da Lei Municipal n.º 707 de 
15 de março de 2018, conforme lhe faculta o § 2º do art. 8º da Lei n.º 
9.394/96; 
 
 Considerando que nos termos da Resolução CNE/CP nº 2, 
de 5 de agosto de 2021, a qual institui diretrizes nacionais 
orientadoras para a implementação de medidas no retorno à 
presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e para a 
regularização do calendário escolar, o retorno à presencialidade das 
atividades de ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, 
anos/séries e modalidades da educação nacional, devem observar, 

em consonância com o princípio constitucional do pacto federativo e 
com as diretrizes estaduais, distrital e municipais estabelecidas para 
o enfrentamento da pandemia, a participação das famílias dos 
estudantes no processo de retorno presencial, esclarecendo as 
medidas adotadas e compartilhando com elas os cuidados e controles 
necessários decorrentes da pandemia da COVID-19; 
 
 Considerando que a Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de 
agosto de 2021, também determina que somente após tomadas as 
medidas de segurança determinadas e regulamentadas pelas 
autoridades locais, os sistemas de ensino, as Secretarias de Educação 
e suas instituições escolares, conforme as circunstâncias, definirão o 
calendário de retorno; 

 
 Considerando que no processo de retorno às atividades 
presenciais, a Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto de 2021 
determina que as redes e instituições escolares deverão promover a 
formação continuada dos professores, visando prepará-los para o 
enfrentamento dos desafios impostos durante o retorno; 
 
 Considerando a decisão tomada na data de 22/10/2021 pelo 
Centro de Operações de Emergência de Saúde - COES, da Secretaria 
de Estado de Saúde de Minas Gerais, que aprovou a 6ª versão do 
Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais, 
o qual definiu que a partir do dia 3/11/2021, o retorno às aulas 
presenciais não será mais facultativo nas redes públicas e privadas 

de ensino em todo o Estado de Minas Gerais; 
 
 Considerando que a DELIBERAÇÃO DO COMITÊ 
EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 189, DE 22 DE OUTUBRO 
DE 2021, a qual dispõe sobre o retorno às atividades escolares 
regulares nas unidades de ensino que especifica, enquanto durar o 
estado de CALAMIDADE PÚBLICA em todo o território do Estado, 
determina, no § 2º do artigo 3º que a rede pública municipal de ensino 
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infantil, fundamental, médio, incluído o técnico, e o superior, por 
decisão do município, poderão optar pelo retorno às atividades 
escolares regulares de forma presencial; 
 Considerando que a DELIBERAÇÃO DO COMITÊ 
EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 189, DE 22 DE OUTUBRO 
DE 2021, também determina em seu artigo 5º que a realização das 
atividades escolares regulares nas unidades de ensino deverá 
observar as diretrizes municipais, os protocolos da Secretaria de 

Estado de Saúde e, no que couber, as recomendações do Conselho 
Estadual de Educação; 
 
 Considerando que os dados confirmados de COVID-19, 
segundo informação disponibilizada pela Secretaria de Saúde do 
Estado de Minas Gerais 
(https://coronavirus.saude.mg.gov.br/painel), no mês de outubro de 
2021 foi de apenas 05 casos e que a média móvel de casos 
confirmados variou entre 1.25% durante todo o mês de outubro; 
 
 Considerando que os dados eletrônicos disponibilizados 
pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais 
(https://coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro) apontam uma 

cobertura vacinal de 100% da população elegível na primeira dose e 
100% na segunda dose e/ou dose única; 
 
 Considerando que os dados referentes à cobertura vacinal, 
novos casos de COVID-19 e média móvel de casos confirmados, 
bem como os dados atuais referentes à disponibilidade de leitos 
(clínicos e de UTI) dão conta de que os requisitos de natureza 
epidemiológica e científica estão sendo cumpridos em âmbito 
municipal; 
 
 Considerando que cabe ao Poder Público Municipal, no 
âmbito de suas competências e diante do quadro epidemiológico 
atual do COVID-19 (cobertura vacinal; média móvel de casos; 

situação de baixo/médio risco) em âmbito estadual (microrregião de 
saúde) e local, a adoção das medidas tendentes a garantir o direito à 
educação dos estudantes das respectivas redes de ensino; 
 
 Considerando a necessidade de fiscalização e 
acompanhamento contínuo das ações de prevenção e enfrentamento 
ao contágio pelo COVID-19 necessariamente implementadas pelas 
redes de ensino, e por cada uma de suas unidades escolares, no 
sentido de assegurar saúde dos estudantes e trabalhadores em 
educação; 
 
 Considerando que o processo de abertura das escolas e 
retomada das aulas presenciais demanda amplo planejamento 

estratégico das ações administrativas a serem adotadas pelo Poder 
Público, abrangendo questões pedagógicas e sanitárias, a diversidade 
territorial (urbana e rural), as condições socioeconômicas e as 
desigualdades de acesso, devendo ser debatido com a comunidade 
escolar e com as redes de ensino, com discriminação de fases ou 
ações programadas, a fim de estruturar o processo de forma 
consistente, conferindo-lhe transparência e previsibilidade; 
 

 Considerando que o retorno de atividades escolares e aulas 
presenciais na rede municipal de ensino dependerá diretamente da 
logística e funcionamento do serviço de transporte escolar, o qual se 
encontra em fase de contratação pelo Município, nos termos da 
legislação vigente, bem como da efetiva implementação, nas 
unidades escolares, das medidas e procedimentos constantes dos 
protocolos sanitários e planos de ação de retorno presencial; 
 

 Considerando que cabe ao Poder Público não somente dar 
efetiva transparência à sociedade sobre todos os seus atos e medidas 
adotadas, incluindo as motivações e justificativas de flexibilização, 
como também comunicar como se dará o processo gradual de retorno 
das atividades escolares presenciais e, especialmente, promover a 
educação sanitária, de modo a orientar as famílias dos estudantes 
para a adoção de medidas de higienização e proteção também nos 
respectivos ambientes familiares, com a finalidade de contenção da 
disseminação do COVID-19; 
 
Decreta: 
 

CAPÍTULO I 

DA POLÍTICA PÚBLICA DE RETORNO DAS ATIVIDADES E 
DAS AULAS PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO 

 
Seção I 

Objetivo e Abrangência 
 
 Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as diretrizes da política 
pública municipal de retorno das atividades escolares e aulas 
presenciais no enfrentamento da COVID-19, mediante o 
estabelecimento de critérios objetivos de análise científica e de 
medidas sanitárias preventivas de transmissão e infecção pelo SARs-
Cov-2 ou novo coronavírus. 
 

 Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto neste 
Decreto, será considerado aula presencial a realização de atividades, 
em qualquer número/proporção, de forma presencial nos 
estabelecimentos de ensino a que se refere o artigo 2° e desde que 
ocorra com a participação de alunos. 
 
 Art. 2º As normas deste Decreto são aplicáveis ao território 
do Município de Itaverava, abrangendo a totalidade das unidades de 
ensino públicas, mantidas pelo Município ou pelo Estado de Minas 
Gerais, bem como as unidades de ensino privadas. 
Parágrafo único. As vedações e demais normas e disposições deste 
Decreto não se aplicam as atividades de atendimento aos alunos que 
se enquadrem nas hipóteses do art. 2° da Lei n° 13.146/2015.  

 
Seção II 

Da Competência do Município 
   
 Art. 3° As disposições de controle constantes deste 
Decreto foram expedidas em conformidade com os fundamentos 
vinculados a competência do Município, a fundamentação científica 
e aos indicadores epidemiológicos atuais e de disponibilidade de 
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leitos hospitalares para tratamento dos cidadãos infectados pelo 
SARS-CoV-2, em especial em âmbito estadual (microrregião de 
saúde) e municipal. 
 Art. 4° A competência do Município na expedição de 
medidas necessárias para controle da pandemia em nível local tem 
por fundamento: 
I - O art. 3°, incisos, I, II, III-A, IV, VI, alínea "b" da Lei Federal n° 
13.979 de 06 de fevereiro de 2020; 

II - O art. 23, inciso II c/c o art. 198, §1° c/c o art. 200, inciso II todos 
da Constituição da República de 1988 que asseguram, de forma 
expressa, a competência ao Município para agir regionalmente, de 
forma descentralizada, em sistema único, para executar normas de 
controle epidemiológico; 
III - Decisões proferidas pelo STF: 
a) ADPF n° 672/DF e ADI 6341/DF no sentido de que o Município 
tem competência concorrente com União e Estado para legislar sobre 
saúde pública; 
b) ADI 6343/DF reconhecendo que "estados e municípios, no âmbito 
de suas competências e em seu território, podem adotar, 
respectivamente, medidas de restrição à locomoção intermunicipal e 
local durante o estado de emergência decorrente da pandemia do 

novo coronavírus, sem a necessidade de autorização do Ministério 
da Saúde para a decretação de isolamento, quarentena e outras 
providências" . 
 

CAPÍTULO II 
DO RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E AULAS 

PRESENCIAIS 
 

Seção I 
Do retorno das atividades escolares e aulas presenciais 

 
 Art. 5° Tendo em vista os aspectos motivadores do 
presente ato administrativo, constantes de sua fundamentação, em 

especial o  quadro epidemiológico atual do COVID-19 em âmbito 
estadual (microrregião de saúde) e municipal, fica autorizado, no 
Município de Itaverava, o retorno das atividades escolares e aulas em 
regime presencial, nas unidades de ensino indicadas no artigo 2º 
deste Decreto, a partir do dia 22 de novembro de 2021. 
 

Seção II 
Das condicionantes de prevenção sanitária para o retorno presencial 
 
 Art. 6° O retorno das atividades escolares e aulas em 
regime presencial, nas unidades de ensino indicadas no artigo 2º 
deste Decreto, fica condicionado ao atendimento dos seguintes 
requisitos de prevenção sanitária: 

 
I – Elaboração de protocolo ou instrumento congênere pelo 
respectivo estabelecimento de ensino, onde sejam estabelecidas: 
a) Estratégias de retomada segura, com as respectivas etapas 
e procedimentos do retorno presencial; 
b) Implementação de medidas sanitárias que adotem, no 
mínimo, os padrões de biossegurança e de vigilância em saúde 
constantes do PROTOCOLO SANITÁRIO DE RETORNO ÀS 

ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS NO CONTEXTO 
DA PANDEMIA DA COVID-19 - 6ª VERSÃO – 22/10/2021- 
Aprovação COES – SES MG; 
c) Aferição e controle de sintomas de infecção por SARS-
Cov-2; 
d) Treinamento e conscientização de profissionais da 
educação quanto as medidas de prevenção sanitária, especialmente 
quanto ao uso obrigatório de álcool gel e máscara e o não 

compartilhamento de materiais e utensílios; 
e) Limpeza e sanitização das instalações físicas, mobiliário e 
superfícies de contatos localizadas nas unidades de ensino; 
II – Realização de processos de Inspeção Sanitária coordenados pelas 
equipes de vigilância sanitária municipal, visando à verificação de 
que as normas e protocolos indicados no inciso anterior foram 
efetivamente implementadas pela respectiva instituição de ensino.  
Parágrafo único. O uso obrigatório de máscaras deverá observar as 
hipóteses e condições de dispensa previstas no §7° do art. 3°-A da 
Lei n° 13.979/2020. 
 

Seção III 
Das medidas complementares a serem implementadas para o 

retorno presencial 
 
 Art. 7° Para o retorno à presencialidade das atividades de 
ensino e aprendizagem no âmbito do Município de Itaverava, as 
unidades de ensino indicadas no artigo 2º deste Decreto deverão, 
ainda, comprovar junto à Secretaria Municipal de Saúde, a adoção 
das seguintes medidas complementares: 
I - Levantamento dos alunos das escolas públicas que possuem 
doenças crônicas; 
II – Participação das famílias dos estudantes no processo de retorno 
presencial, inclusive esclarecendo, por meio de campanhas 
educativas realizadas com o intermédio dos recursos de comunicação 
disponíveis, as medidas sanitárias adotadas e compartilhando com as 

mesmas os cuidados e controles necessários decorrentes da 
pandemia da COVID-19; 
III – Capacitação, treinamento e/ou orientação dos Professores e 
demais trabalhadores em educação, visando prepará-los para o 
enfrentamento dos desafios impostos durante o retorno presencial 
das aulas, inclusive para fins de cumprimento dos protocolos 
sanitários durante os procedimentos de acolhida dos alunos e da 
comunidade escolar. 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, GERAIS E FINAIS 

 
 Art. 8° O Município de Itaverava poderá determinar novas 

suspensões temporárias, parciais ou totais, das atividades escolares e 
aulas presenciais com fundamento nos indicadores epidemiológicos 
de taxas de ocupação de leitos hospitalares (clínicos e/ou de UTI) e 
números de casos confirmados no Município e/ou microrregião de 
saúde, ambos vinculados à COVID-19. 
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 Art. 9º A Secretaria Municipal de Saúde expedirá, quando 
for o caso, instruções complementares visando à regulamentação, 
complementação e execução das disposições contidas neste Decreto. 
 
 Art. 10 Fica revogado o Decreto Municipal n.º 65 de 11 de 
junho de 2021. 
 
 Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 Itaverava, 11 de novembro de 2021. 

 
José Flaviano Pinto 
Prefeito Municipal 

______________________________________________________ 
 

EDITAL N.º 013/2021 
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO 

ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE 
ITAVERAVA-MG. 

 
 
 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DO DE ITAVERAVA-MG, no uso de suas atribuições 
legais: 
 
 CONSIDERANDO que os servidores públicos municipais 
efetivos da Secretaria Municipal de Saúde são insuficientes para 
manutenção dos serviços essenciais da municipalidade; 
 
 CONSIDERANDO a necessidade de contratação 
emergencial e imediata de servidores para atender necessidades 
básicas desta municipalidade com um mínimo de dignidade; 
 
 CONSIDERANDO que não existe nenhum concurso 

público vigente. 
 
 CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 CF, Inciso II, 
que determina a exigência de aprovação em concurso de prova e 
prova e títulos para investidura do cargo. 
 
 RESOLVE realizar o presente processo seletivo 
simplificado para CONTRATAÇÃO IMEDIATA de profissional 
que atuará na Unidade Básica de Saúde Maria José Alves dos Reis 
Carvalho, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
 O Governo do Município de Itaverava - MG vem por meio 
deste, tornar público o processo seletivo simplificado que tem como 

objetivo selecionar profissionais para atuar na área discriminada 
abaixo, Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 
DA SELEÇÃO: 
 
 A seleção para o presente certame simplificado constará 
em uma única fase, consistente na avaliação curricular. 
 
 Os candidatos interessados em concorrerem a vaga acima 
mencionada, deverão encaminhar ao Departamento de Recursos 
Humanos ou na Secretaria de Administração e Planejamento do 
Município de Itaverava, curriculum vitae, (conforme modelo 
integrante do anexo 1 do presente edital), podendo ser enviado 
inclusive, através do e-mail rh@itaverava.mg.gov.br, no período 
compreendido entre 18/11/2021 a 25/11/2021, das 08 às16 horas.  
 
 
DA AVALIAÇÃO CURRICULAR 
 
 A Avaliação Curricular tomará como base primeiramente 
a escolaridade do candidato, e posteriormente, cursos e a Experiência 
Profissional. 
 
 Todas as informações prestadas serão de responsabilidade 
do candidato, que, ao informar os dados curriculares, se 
responsabilizará pela sua veracidade. 
 
 Os documentos serão conferidos no ato da contratação e 
somente após a conferência e comprovada a autenticidade dos 
mesmos, conforme informações prestadas no ato da inscrição, o 
candidato estará apto a iniciar suas atividades. 
 
 Os documentos necessários a comprovação de requisitos 
para exercício de ocupação pública, devem ser fornecidos pelo 
candidato no ato de sua contratação, sendo o candidato o único 
responsável pela validade dos mesmos, conforme anexo 2 do 
presente edital.   
 
 Caso não seja comprovado qualquer um dos documentos 
informados no ato da inscrição, o candidato estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
 
 O CANDIDATO CUJA DOCUMENTAÇÃO FOR 
CONSIDERADA EM DESACORDO COM O EDITAL ESTARÁ 
ELIMINADO AUTOMATICAMENTE DO PROCESSO 
SELETIVO 
 
 A avaliação dar-se-á mediante somatório dos pontos 
obtidos na análise conjunta dos itens constantes abaixo:  

CARGO VA
GA
S 

CARG
A 

HOR
ÁRIA 

REMUNER
AÇÃO 

ESCOLARID
ADE 

Psicólogo(a) 
da Atenção 
Básica 

01 30 R$ 2.130,12 
+ benefícios 
da jornada 
de trabalho 

Ensino 
superior 

Completo em 
Psicologia 

com registro 
no Conselho 
competente. 
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 ATIVIDADE PONTUAÇÃO UNITÁRIA E 
PONTUAÇÃO MÁXIMA  
 
A) CARGOS ENSINO SUPERIOR 
 
1- Experiência profissional: será atribuído 1,00 (um) ponto para cada 
06 (seis) meses de efetivo exercício na área, podendo totalizar até o 
máximo de 6,00 (seis)pontos; 
 
2 – Curso Ensino Superior: 2,00 (dois) pontos, totalizando no 
máximo 2,00 (dois) pontos; 
 
3 – Pós graduação: 1,00 (um) ponto, totalizando no máximo 1,00 
(um) ponto; 
 
4 - Participação em evento na área (congressos, cursos, seminários, 
simpósios, conferências) 1,00 (um) ponto, totalizando no máximo 
1,00 (um) ponto; 
 
TOTAL------- 10 pontos 
 
 
 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  
 
 Será considerado aprovado no Processo Seletivo 
Simplificado o candidato que alcançar nota mínima igual ou superior 
a 2,0.  
 
 Os candidatos serão ordenados em listas de acordo com a 
ordem decrescente de pontuação, contendo uma relação geral por 
ordem alfabética, com todos os candidatos aprovados. 
 
 Os candidatos classificados, até o número de vagas abertas 
neste edital, serão convocados obedecendo à ordem decrescente de 
classificação, ou seja, iniciando-se com o que obtiver maior 
pontuação para o de menor pontuação. 
 
 Os candidatos excedentes ao número de vagas divulgadas 
comporão o cadastro de reserva, e poderão ser convocados durante o 
prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado. 
  
 Em caso de empate, será usado como critério de desempate 
a maior pontuação obtida em curso de especialização, curso 
profissionalizante, participação em congressos, cursos, seminários, 
simpósios, conferências, palestras, encontros. Permanecendo o 
empate, será considerado o critério da idade, sendo dos mais velhos 
para os mais novos. 
 
 
DOS RECURSOS  
 
 O candidato que desejar interpor recurso contra a 
divulgação do resultado preliminar deste Processo Seletivo 
Simplificado disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, em instância 
única.  
 
 O prazo inicia-se no 1.º dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado preliminar. 

 O recurso deverá ser interposto em petição fundamentada 
pelo próprio interessado, junto a Secretaria Municipal de 
Administração, com a observância dos seguintes itens:  
a) Dentro do prazo estipulado no item anterior;  
b) A petição de recurso deverá conter a justificativa do pedido 
em que se apresente a sua razão, sendo liminarmente indeferidos os 
que não forem claros, consistentes e objetivos;  
c) A decisão do recurso será dada a conhecer exclusivamente 
ao candidato interessado, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a 
partir do resultado final;  
d) Não será aceito recurso via fax, via Correios;  
e) Recursos fora das especificações estabelecidas neste Edital 
serão indeferidos;  
Em caso de deferimento do recurso será feita a retificação do ato que 
deu motivo ao acolhimento do mesmo.  
 
 
DO RESULTADO PRELIMINAR  
  
 O resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado 
será divulgado, por ordem de classificação, no dia 26 de novembro 
de 2021, a partir das 10h, no átrio da prefeitura Municipal onde são 
publicados os atos Municipais e no Diário Oficial do Município. 
 
 Os resultados não serão informados via telefone.  
 
 
 
DO RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS  
 
 O resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será 
divulgado, por ordem de classificação, no dia 01 de dezembro de 
2021, a partir das 10h, no mural próprio de publicações da Secretaria 
Municipal de Administração. 
 
 
 
DA CONTRATAÇÃO  
 
 Os candidatos aprovados, conforme Edital do Seletivo 
Simplificado, serão convocados de acordo com a necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
 
 O candidato aprovado e convocado apresentará a 
documentação no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal 
de Itaverava;  
 
 O candidato aprovado e convocado conforme quantitativo 
de vagas do presente edital deverá comparecer ao Departamento 
Pessoal do município de Itaverava, no dia 02 de dezembro de 2021 
para conferência da documentação exigida. Caso este não compareça 
no prazo estabelecido, perderá o direito a vaga, podendo esta 
Secretaria proceder nova convocação. 
 
 Na hipótese de não preenchimento das vagas ofertadas 
mediante o presente Edital, persistindo a necessidade de 
preenchimento da vaga remanescente em função de excepcional 
interesse público, poderá a Administração por meio deste 
instrumento promover o preenchimento da necessidade, sendo 
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limitada pelas mesmas regras e exigências do presente edital, durante 
a vigência do mesmo. 
 
 
 
DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
 
 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo 
Simplificado serão convocados para o início das atividades a partir 
de 03 de dezembro de 2021, podendo o contrato ser interrompido a 
qualquer momento, de acordo com a necessidade e interesse da 
Secretaria de Saúde do município de Itaverava.  
 
 Caso haja desistência, serão efetuadas outras convocações, 
mediante necessidade da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
 O candidato convocado deverá comparecer no 
Departamento de Gestão de Pessoal, munido de cópias juntamente 
com os originais dos seguintes documentos:  
 
a) Carteira de Identidade;  
b) CPF;  
c) Título de Eleitor (frente e verso);  
d) Comprovante da última eleição (1º e 2º turno);  
e) Certificado de Reservista (homens);  
f) Certidão de Casamento ou averbação do divórcio;  
g) PIS/PASEP;  
h) Comprovante de endereço atualizado e em nome do 
candidato; 
i) Conta do banco Bradesco. 
  
 Na falta do diploma, será aceita cópia da Certidão de 
Conclusão de Curso, acompanhada da original, com validade de 01 
(um) ano da data de expedição, que conste a data da colação de grau 
ou original da Declaração, com validade de 30 (trinta) dias da data 
de expedição também constando a data da colação de grau.  
 
 Os cargos em que exige nível superior, deverão ainda 
apresentar documento de inscrição no conselho de classe.  
 
 Toda a documentação será avaliada pela equipe técnica do 
Departamento de Gestão de Pessoal que, após análise, efetuará o 
Contrato de Trabalho por Tempo Determinado.  
 
 
 
DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO 
DETERMINADO  
 
 O Contrato de Trabalho por Tempo Determinado perdurará 
durante o ano de 2021 ou de acordo com a necessidade e interesse 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
 São requisitos básicos para a contratação temporária: 
a) Cumprir as determinações do presente edital;  
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;  
c) Estar quite com a Justiça Eleitoral;  
d) Estar quite com o Serviço Militar (sexo masculino);  

e) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade 
incompatível com a nova investidura;  
f) Não ser servidor investido em cargo comissionado, exceto 
se optar pela exoneração; 
g) Não ter sido aposentado por invalidez;  
h) Não ter sido aposentado compulsoriamente aos 70 anos de 
idade;  
 
 
 
DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:  
 
 Pelo término do prazo contratual;  
 Por iniciativa da administração pública;  
 Por iniciativa do contratado.  
 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Todas as informações, referentes ao presente Edital de 
Processo Seletivo Simplificado, estarão disponíveis junto a 
secretaria Municipal de Administração e Planejamento e afixadas no 
mural de publicações da Prefeitura Municipal de Itaverava-MG.  
 
 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.  
 
 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado. 
 
 A classificação do candidato no Processo Seletivo 
Simplificado gera apenas a expectativa de direito à contratação. É 
reservado a esta Secretaria o direito de proceder a contratação em 
número que atenda aos seus interesses, às suas necessidades e 
disponibilidade financeira.  
 
 Este edital entra em vigor na data de sua assinatura.  
 
 Secretaria Municipal de Saúde do município de Itaverava. 
 

Itaverava, 17 de novembro de 2021. 
 
 

JOSÉ FLAVIANO PINTO 
Prefeito Municipal 
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