
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº017/2022 PARA CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

 

O Prefeito Municipal de Ferros, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que o 

presente edital virem e nele estejam interessados, que estarão abertas, no período de 28/11/2022 a 07/12/2022 as 

inscrições para o Processo Seletivo Público, destinado ao preenchimento de funções públicas, através de 

Contratos por excepcional interesse público, por prazo determinado, de conformidade com o disposto na Lei 

Municipal nº001 de 22 de maio de 1995. 

- Oficio da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a abertura de processo seletivo para ocupação de cargo 

vago e cadastro de reserva; 

 

I – DAS FUNÇÕES   

1 – A seleção para contratação será realizada para atender, excepcional e temporariamente, para o exercício das 

seguintes funções:  

 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE VENCIMENTO MENSAL TOTAL DE VAGAS CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

MÉDICO GRADUAÇÃO 

ESPECÍFICA  

R$11.428,67 + insalubridade  01(uma) vaga e 

cadastro de reserva 

20h 

 

1.2 - Descrição das atribuições da função:  

 

-Examinar pacientes, fazer diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos clínicos, cirúrgicos e de natureza 

profilática relativos às diversas especializações médicas; - Requisitar e interpretar exames de laboratórios e Raio 

X; - Orientar e controlar o trabalho de enfermagem; - Atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização 

de inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária; - Estudar, orientar, implantar, coordenar e 

executar projetos e programas especiais de saúde pública; - Orientar e controlar atividades desenvolvidas em 

pequenas unidades médicas; - Realizar exames clínicos individuais, fazer diagnósticos, prescrever tratamentos a 

pacientes, bem como realizar pequenas cirurgias; - Emitir guias de internação e fazer triagens de pacientes, 

encaminhando-os às clínicas especializadas, se assim se fizer necessário; - Exercer medicina preventiva, 

incentivar vacinação, controle de puericultura mensal; - Controle de pré-natal mensal, controle de pacientes com 

patologias mais comuns dentre a nosologia prevalecente (outros programas); - Estimular e participar de debates 

sobre saúde com grupos de pacientes e grupos da comunidade em geral; - Participar do planejamento da 

Assistência à Saúde, articulando-se com outras instituições para implementação de ações integradas; - Integrar 

equipe multiprofissional para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população; - Realizar outras 

tarefas de acordo com as atribuições próprias da Unidade Administrativa e da natureza do seu trabalho; - Notificar 

doenças consideradas para “notificação compulsória” pelos órgãos institucionais de saúde pública; - Notificar 

doenças ou outras situações bem definidas pela política de saúde do município; - Participar ativamente de 

inquéritos epidemiológicos quando definidos pela política municipal de saúde;  - Executar outras atividades 

correlatas. 

 

II – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

2.1 – Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, a quem foi deferida a igualdade nas condições 

previstas no § 1º do artigo 12 da Constituição Federal; 

2.2 – Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

2.3 – Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

2.4 – Estar em gozo dos direitos políticos; 

2.5 – Não ter sido demitido ou o contrato anterior ter sido rescindido por justa causa por órgão público municipal 

de Ferros.; 

 

 



 

III – DAS INSCRIÇÕES E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

3.1 – As inscrições serão feitas via internet através do e-mail edital016medico@gmail.com de 28/11/2022 

a 07/12/2022, iniciando-se às 08:00h do dia 28/11/2022 e encerrando-se às 17:00h do dia 07/12/2022. 

 

3.2 – Documentação exigida: O candidato deverá apresentar de forma digitalizada, exclusivamente no formato 

PDF, como arquivo anexo ao e-mail, os seguintes documentos: 

 

a) Ficha de Inscrição que consta no anexo I do presente edital, devidamente preenchida com os dados do 

candidato, onde o mesmo declara atender as condições exigidas para inscrição e submeter-se às normas 

expressas neste Edital; 

b) Cédula de identidade ou de documento equivalente, de valor legal; 

c) Identidade Profissional, ou documento equivalente de valor legal; 

d) Comprovante de residência atualizado; 

e) Comprovante dos Títulos.  

f) A documentação deverá ser enviada via e-mail. Não haverá atendimento presencial; 

 

3.3 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de 

documentos ou informações falsas ou inexatas, determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os 

atos decorrentes, em qualquer época. 

3.4 – Outras informações: 

 

a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional; 

b) Só serão recebidas inscrições via e-mail; 

c) Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. Caso isso ocorra, o candidato estará excluído 

do processo seletivo. 

 

IV – DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

4.1 – Serão selecionados os candidatos que preencherem as exigências da função. 

4.2 – A ordem de classificação será feita mediante a avaliação da Prova de Títulos que deverão ser encaminhados 

no ato da inscrição. 

 

V – DO CADASTRO DE RESERVA 

5.1 - Será mantida lista dos classificados por ordem decrescente de pontuação, para compor o cadastro de reserva 

dos candidatos aprovados, que poderá ser utilizada, posteriormente, em caso de afastamento dos inicialmente 

recrutados ou de novas necessidades administrativas. 

5.2 – Para a convocação sempre será considerada a lista dos classificados constantes no cadastro de reserva, em 

sua ordem decrescente de pontuação. 

 

VI – DA PROVA DE TÍTULOS 

6. – DAS PROVAS  

6.1 – O processo seletivo constará de PROVA DE TÍTULOS (experiência profissional), na forma adiante 

estabelecida: 

6.1.1.– Os títulos deverão ser encaminhados no ato da inscrição e obedecerá aos critérios de pontuação 

estabelecidos a seguir: 

  6.1.2 - Experiência profissional, devidamente comprovada referente à Função de Médico, até 05 pontos, 

distribuídos da seguinte forma: 

  

a) Experiência de até 01 (um) ano ....................................................... 02 pontos; 

b) Experiência de 01 (um) a 02 (dois) anos ......................................... 03 pontos; 

c) Experiência de 2 (dois) a 4 (quatro) anos......................................... 04 pontos; 

d) Experiência acima de 4 (quatro) anos.............................................. 05 pontos. 

 

6.1.3 – A comprovação de tempo de serviço deverá ser feita pelo órgão em que o candidato tenha prestado 

serviço, com identificação do responsável, de possível verificação de autenticidade. 



 

6.1.4 - Quando o empregador for Órgão Público cujo regime trabalhista seja estatutário, a comprovação será 

mediante apresentação de Certidão de Tempo de Serviço, onde conste obrigatoriamente nome, data de admissão 

e de rescisão, e cargo ocupado, devendo ser assinado por autoridade competente; O Contrato de Trabalho só terá 

validade acompanhado da Certidão. 

6.1.5 - Quando o empregador for Órgão Público cujo regime trabalhista seja celetista, cópia do contrato constante 

na carteira de trabalho com a devida identificação do candidato; 

6.1.6 - Quando o empregador for de iniciativa privada, cópia do contrato constante na carteira de trabalho com a 

devida identificação do candidato. 

6.2 - Para os candidatos que não possuírem experiência na função, valerá como título o tempo de estágio 

curricular ou extracurricular, com atribuição de 01 ponto. 

6.3 – A não legibilidade de quaisquer documentos apresentados é de inteira responsabilidade dos candidatos, 

invalidando o mesmo, não cabendo recurso quanto à documentação apresentada. 

6.4 – Quando se tratar de documento com mais de uma página, este deverá ser enviado em apenas um arquivo 

PDF e não um arquivo de cada página. 

 

VII -    DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO: 

7.1 - A Classificação final dos candidatos será feita em ordem decrescente de notas. 

7.2 - Em caso de empate, recorrer-se-á, aos critérios de maior idade do candidato, para definir a classificação final 

do processo seletivo: 

7.3 – A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em lista, contendo a classificação de todos os 

candidatos habilitados. 

 

VIII - DOS RECURSOS: 

8.1 - Caberá recurso contra, erros ou omissões na atribuição de pontos ou na classificação desde que devidamente 

demonstrado o erro material, dentro de 02 (dois) dias úteis, a contar da classificação, excluindo-se da contagem, o 

dia da divulgação; 

8.1.1 - O recurso deverá ser encaminhado via o mesmo e-mail utilizado para a inscrição, à comissão, devidamente 

fundamentado e conter dados que informem sobre a identidade do reclamante, seu número de inscrição, número 

do processo seletivo e função para a qual se inscreveu; 

8.1.2 - O início e o término do prazo somente ocorrerão nos dias em que houver expediente na Prefeitura 

Municipal de Ferros/MG, excluindo-se da contagem, o dia da divulgação; 

8.1.3 - Será rejeitado, liminarmente, o recurso que: 

a) for protocolado fora do prazo; 

b) não estiver fundamentado; 

c) não contiver a assinatura e identificação do candidato, quanto à identidade do reclamante, seu número de 

inscrição, número do processo seletivo e função para a qual se inscreveu; 

8.1.4 - Não haverá justificativa para o não cumprimento dos prazos determinados, nem serão aceitos documentos 

após as datas estabelecidas; 

8.1.5 - Não será admitido recurso contra a decisão final da Comissão do Processo Seletivo; 

8.1.6 - Os recursos deverão ser encaminhados ao e-mail: edital016medico@gmail.com de acordo com as 

datas contidas no anexo II. 

IX – DA CONVOCAÇÃO 

9.1 - Os candidatos classificados no Processo Seletivo serão convocados, observada estritamente a ordem de 

classificação das funções, de acordo com a necessidade e conveniência do Poder Executivo, através de publicação 

no quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 357 de 11 de 

fevereiro de 2005, no site da Prefeitura Municipal de Ferros no endereço www.ferros.mg.gov.br. e através de 

contato telefônico que o candidato especificar em sua ficha de inscrição. 

9.2 - A falta de manifestação para assinatura do contrato no prazo estabelecido no ato convocatório implicará em 

desistência tácita. 

9.3 - O convocado comparecerá em dia, horário e local fixado no ato da convocação, portando a documentação 

exigida, sob pena de deserção e preclusão do direito. 

http://www.ferros.mg.gov.br/


 

9.4 – A cada nova vaga, será renovada a convocação, iniciando-se pelo 1º(primeiro) classificado da lista do 

processo seletivo, exceto se o candidato: 

a) Tiver sido demitido ou o contrato anterior rescindido por justa causa por órgão público municipal de Ferros; 

b) estiver com contrato vigente à época da convocação. 

X - DA CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS 

10.1 - Os candidatos aprovados serão contratados de conformidade com a classificação obtida no Resultado Final 

do Processo Seletivo. 

10.2 - O candidato aprovado, quando de sua contratação, além de satisfazer as condições legais para provimento 

de função pública deverá apresentar, no ato da contratação, os seguintes documentos e fotocópias que serão 

conferidas pelo Departamento de Recursos Humanos: 

a) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

b) Carteira de Identidade; 

c) Cartão do CPF; 

d) Título de Eleitor e comprovação de estar em dia com a Justiça Eleitoral; 

e) Cartão de cadastro no PIS/PASEP ou documento que comprove o numero de inscrição; 

f) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

g) Comprovante de Endereço atual; 

h) Cópia do Comprovante de Escolaridade pré-requisito; 

i) Identidade Profissional 

i) Laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço Médico desta Prefeitura Municipal;  

j) Conta Corrente do Banco do Brasil S/A. 

 

XI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 – Toda informação referente ao presente Processo Seletivo será fornecida pela Comissão Permanente para 

acompanhar Processo Seletivo; 

11.2 – Ao inscrever-se no presente Processo Seletivo o interessado declara conhecer, aceitar e obedecer, 

plenamente, os termos do presente Edital e de possuir os documentos comprobatórios das condições nele 

exigidas; 

11.3 - É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente Edital; 

11.4 - A inscrição só se efetivará após o preenchimento e assinatura da ficha de inscrição, sem a qual o candidato 

não poderá participar do processo seletivo ora instituído; 

11.5 - Todas as publicações, convocações, avisos e resultados serão afixados no quadro de aviso da Prefeitura 

Municipal de Ferros/MG; 

11.6 - Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos; 

11.7 - O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 01(um) ano, a contar da data de sua homologação, 

podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período; 

11.8 - O município de Ferros/MG não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, publicações ou apostilas 

referentes a este Processo Seletivo; 

11.9 - Ao inscrever-se no presente Processo Seletivo, o candidato declara ter conhecimento pleno, de que sua 

contratação e possível transferência posterior, poderá ocorrer para qualquer unidade nos limites territoriais do 

município; 

 

11.10 - A contratação originada deste processo seletivo será de caráter administrativo, não gerando vínculo 

empregatício entre contratante e contratado; 

11.11 - A Classificação do candidato, no presente processo seletivo, não assegura direito à contratação; 



 

11.12 - O candidato deverá manter junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Ferros, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço atualizado, visando eventuais 

convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível a sua convocação, por falta da citada 

atualização; 

11.13 – Caberá ao Prefeito a homologação do resultado do processo seletivo; 

11.14 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Municipal. 

 

 

 

 

 

Ferros/MG, 22 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Raimundo Menezes de Carvalho Filho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 017/2022 – MÉDICO  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO A FUNÇÃO DE MÉDICO  

 

 

 

 PARA USO DO RH 

 

Inscrição nº. _________/2022 

Processo Seletivo 017/2022 

 

 

Nome:  

 

 

Identidade:                                         

E-mail: 

Data de nascimento:               /             /                     

Endereço completo: 

Rua________________________________________________________________nº. ________ 

 

Bairro ______________________________________Cidade_____________________________ 

 

 

Telefone: (       )                        -  

 

 

O candidato que firma a presente inscrição declara que conhece, integralmente, os preceitos estabelecidos 

pelo Edital nº. 017/2022, referente ao Processo Seletivo Simplificado de Prova de Títulos para contratação 

para a função de Médico, declara que, aceita as condições vigentes, bem como as que vierem a ser 

estabelecidas pelo Município de Ferros/MG, para contratação e prestação dos serviços, e, ainda, que aceita 

todos os Termos dos atos normativos do referido Edital, vigentes ou que vierem a ser editados, e se 

compromete a observá-los fielmente, sob pena de cancelamento do respectivo contrato, independentemente 

de aviso, interpelação ou notificação prévia da parte do Município. 

 

  Ferros/MG, ____/_____/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 017/2022 – MÉDICO  

 

 

 

CRONOGRAMA DE DATAS DO PROCESSO SELETIVO PARA A FUNÇÃO DE MÉDICO 

 

 

- 28/11/2022 a 07/12/2022: Inscrição 

- 14/12/2022: Classificação 

- 15/12/2022 a 16/12/2022: Recursos 

- 20/12/2022: avaliação e publicação do julgamento dos recursos, se houver, classificação final e homologação do 

processo seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 017/2022 – MÉDICO  

 

 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

 

Ferros MG, ___ de ______________________ de 2022. 

 

 

À  

Comissão Permanente para Processos Seletivos  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS 

 

Ref: Recurso Administrativo – Edital nº. 017/2022. 

 

(    ) Pontuação 

(    ) Desempate 

(    ) Classificação 

(    ) Outros 

 

Prezados Senhores, 

 

Eu, ____________________________________________________, candidato(a) à Função de 

Médico, inscrição nº ________, do Processo Seletivo especificado acima, venho através deste 

interpor o recurso: 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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