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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2016 

   
Edital de Processo Seletivo Simplificado 
para contratação por prazo determinado 
de NUTRICIONISTA, ORIENTADOR FÍSICO 
E PSICÓLOGO para Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família - NASF. 

 

RAIMUNDO NONATO PEREIRA LUNA, Prefeito de MIRAVÂNIA, MG, no uso de suas atribuições,  
visando  à  contratação  de  pessoal,  por  prazo determinado  para  desempenhar    as  funções  de  
NUTRICIONISTA, ORIENTADOR FÍSICO E PSICÓLOGO  no  Núcleo  de Atenção  à  Saúde  Familiar  -  
NASF  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  amparado  em  excepcional  interesse  público 
devidamente reconhecido por intermédio da Lei Orgânica do Município, as Leis Municipais n.º 336/2015, 

337/2015, 340/2015, 365/2016,  com  fulcro  no  art.  37,  IX,  da  Constituição  da  República,  torna 
pública  a  realização  de  Processo  Seletivo  Simplificado,  que  será  regido  pelas normas 
estabelecidas neste Edital. 
 
1 - DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1. O Processo Seletivo será realizado sob coordenação da Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 
1.2. O Processo Seletivo, conforme disposto no Anexo I deste Edital, oferece vagas de ampla concorrência.  
1.3. Os cargos oferecidos, a jornada de trabalho, o vencimento básico, a escolaridade mínima e outras 
exigências dos cargos constam no Anexo I deste Edital. 
1.4. A síntese das atribuições de cada cargo consta no Anexo II deste Edital.  
1.5. A seleção dos candidatos constará de Provas de Títulos. 
1.6. A contratação para a prestação de serviços, conforme a Lei Municipal, será por tempo determinado, por 
até 06 (seis) meses, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, observados os limites do Estatuto 
dos Servidores de Miravânia.  
1.7. A lotação dos candidatos classificados no limite de vagas deste Processo Seletivo dar-se-á observando-se 
a ordem de classificação e de acordo com a necessidade do Município de Miravânia. 
1.8. Os horários citados neste Edital referem-se à hora oficial de Brasília/DF.  
1.9. Recomenda-se ao candidato a leitura das normas deste Edital, antes da realização da inscrição. 
 
2 - REQUSITOS PARA INSCRIÇÃO 
2.1. Condições exigidas para inscrição, que deverão ser comprovadas no ato da inscrição, nos termos da Lei 
Municipal n°.336, de 06 de março de 2015: 

2.1.1. Nacionalidade brasileira. 
2.1.2. Gozo dos direitos políticos. 
2.1.3. Quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino, e eleitorais. 
2.1.4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, comprovada pela apresentação de 
diploma. 
2.1.5. Documentação que comprove período de experiência, nos termos do item 5.7.2 deste Edital. 
2.1.6. Documentação que comprove títulos de formação profissional, nos termos do item 5.8 deste 
edital. 

2.2. Todos os requisitos deverão ser comprovados por cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do 
original. 
 
3 - INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições serão realizadas somente no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA, setor 
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administrativo, conforme cronograma no Anexo III. 
3.2. O processo seletivo divulgado por este Edital é de responsabilidade da Comissão  Organizadora do 
Processo Seletivo nomeada e, será regido por este Edital. 
3.3. As inscrições serão gratuitas. 
3.4. O candidato é o único responsável pelas informações prestadas em seu Formulário de Inscrição, bem 
como pelo seu preenchimento, que será realizado na Prefeitura Municipal de Miravânia. 
3.5. Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, inscrições em caráter condicional, realizadas via postal, por 
fax, extemporâneas ou em desacordo com as normas do presente Edital. 
3.6. Verificada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos falsos e ou de inscrição que não atenda a 
todos os requisitos do presente Edital, será o candidato automaticamente eliminado da Seleção.  
3.7. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância, por parte do 
candidato, com todas as condições, normas e exigências constantes no presente Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento em momento algum.  
3.8. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento do Formulário de Inscrição, conforme 
Anexo IV, e do cumprimento das exigências, determinadas por este Edital, cabendo à Comissão de Avaliação 
indeferi-las, se em desacordo. 
3.9. Ao efetuar a inscrição, o candidato receberá um comprovante de inscrição. 
3.10. A aprovação e classificação dos candidatos, além do número de vagas oferecidas, geram, para os 
candidatos, apenas a expectativa de aproveitamento. 
3.11. No ato da inscrição o candidato deverá protocolar os documentos para análise de prova de título 
mediante protocolo no Setor de Inscrições situado na Prefeitura Municipal, conforme item 2 do Edital, no 
horário das 08h00 às 11h00 e das 14h às 17h00 no período compreendido entre 14/03/2016 a 18/03/216, 
em envelope que será lacrado e identificado com a ficha de inscrição de anexo IV, no endereço: Rua Marcos 
Viana Filho, n°.175, Centro, Miravânia, Minas Gerais, CEP39465-000, Telefone (38)36158122. 
3.12. As informações prestadas no ato de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado no direito de excluí-lo do certame, caso comprove 
inverdade nos dados fornecidos ou a omissão de informações requeridas. 
3.13. Será permitida apenas uma única inscrição por candidato, não sendo cobrada nenhuma taxa. 3.14. O 
inteiro conhecimento das normas contidas neste edital é requisito essencial para inscrição e participação 
deste processo seletivo simplificado. O candidato que, por quaisquer motivos, deixar de atender às normas 
aqui estabelecidas será eliminado do certame. 
 
4 - DAS VAGAS  
4.1. As vagas oferecidas neste Processo Seletivo estão distribuídas no Anexo I deste Edital, totalizando-se 03 
(três) vagas. 
4.2 A contratação dos selecionados será feita, no prazo de validade do processo seletivo, respeitada a ordem 
de classificação. 
 
5 - DO PROCESSO SELETIVO 
5.1. Para a avaliação de títulos, a Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo deverá analisar a 
documentação apresentada na forma prevista no subitem 3.11 deste edital. 
5.2. A análise dos títulos compreende investigação da veracidade das informações descritas nos documentos 
entregues e atribuição de pontuação à titulação apresentada. 
5.3. Será atribuída a maior pontuação que o documento permitir, porém não será permitida adoção 
cumulativa de pontos, por um mesmo documento, experiência ou a contagem de tempo de serviço 
sobreposto. 
5.4. A comprovação da experiência se dará por meio de certidão emitida, apresentação de carteira/contrato 
de trabalho e/ou atos de nomeação/exoneração junto a órgãos. 
5.5. A comprovação da titulação relativa a cursos de pós-graduação se dará por meio de apresentação do 
respectivo certificado ou diploma;  
5.6. O resultado do processo seletivo simplificado (Títulos), com a ordem de classificação será divulgado às 
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12h00 do dia 29/03/2016 no site oficial do Município, bem como por afixação de lista, na Prefeitura 
Municipal.  
5.7. Essa Prova constará de título de Experiência Profissional e de Formação Profissional, com as seguintes 
especificações e condições:  
5.7.1. Título de Experiência Profissional – tempo de serviço (público ou privado) relativo à experiência no 
exercício do cargo pleiteado. Será atribuído 01 (um) ponto por ano completo (365 dias), relativo ao tempo de 
serviço efetivamente trabalhado e devidamente comprovado, até o limite máximo de 10 (dez) pontos.  
5.7.2. O Título de Experiência deverá ser comprovado somente por meio de:  

a) Certidão de Contagem de Tempo de Serviço, expedida pelo órgão público em que o candidato 
prestou serviço e assinada pela autoridade competente. A referida certidão poderá ser original ou 
cópia simples e legível. 
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias legíveis das páginas relativas ao 
contrato de trabalho (incluindo a página seguinte, mesmo que esteja em branco, e páginas em que 
constam ressalvas ou informações sobre o contrato de trabalho) e das páginas em que consta a 
identificação do candidato. Se as cópias das citadas páginas da CTPS estiverem incompletas ou 
ilegíveis, serão desconsideradas no cômputo dos pontos.  
c) Contrato de Prestação de Serviços (CPS), expedido pelo órgão em que o candidato prestou o serviço, 
constando o cargo, o nome completo do candidato (prestador de serviço) e a data de início e término 
da prestação de serviço. 

5.7.3. Não serão considerados outros documentos, tais como declaração, atestados.  
5.7.4. Se a certidão ou a cópia da CTPS e do CPS estiver rasurada, ilegível, danificada, sem assinatura da 
autoridade responsável pelo órgão emissor ou apresentar outro defeito que a invalide ou impeça a análise 
precisa, não será considerada no cômputo dos pontos.  
5.7.5. Para fins de especificação da natureza do trabalho prestado ou esclarecimento sobre algum dado ou 
informação que constar na Certidão de Tempo de Serviço, na Carteira de Trabalho ou no contrato de 
Prestação de Serviço, o candidato poderá anexar declaração. Esse documento, contudo, não substituirá os 
citados nas letras “a”, “b” e “c” do subitem 5.7.2, pois será aceito apenas como documento complementar e 
deverá ser emitido pelo órgão em que o candidato prestou o serviço, assinado pela autoridade competente.  
5.7.6. Em caso de apresentação de cópia dos documentos citados no subitem 5.7.2, (alíneas “a”, “b” e “c”), o 
Setor de Recursos Humanos do Município de Miravânia poderá solicitar, no ato da contratação, a 
apresentação dos documentos originais para verificação da autenticidade das cópias.  
5.7.7. Não serão considerados como experiência profissional: estágios, monitorias e trabalho voluntário. 
5.7.8. É vedada a soma de tempo de serviço prestado, simultaneamente, em dois ou mais cargos. 5.7.9. O 
tempo de serviço prestado pelo candidato será contado, na Prova de Títulos, até, no máximo, a data de início 
das inscrições.  
5.8. Título de Formação Profissional – o total de no máximo 05 (cinco) pontos, para Curso de Pós- Graduação 
(Especialização Lato Sensu, Mestrado ou Doutorado) no cargo pleiteado. O curso deverá ter carga horária 
mínima de 360 horas e estar integralmente concluído, sendo que serão computados o máximo de cinco 
pontos, sendo 01 (um) ponto para Especialização Lato Sensu, 02 (dois) pontos para Mestrado e 02(dois) 
pontos para doutorado. 
5.8.1. A comprovação de conclusão do curso deverá ser feita por meio de cópia legível de Certificado, 
Declaração ou Atestado. No caso de PósGraduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), fica facultada a 
comprovação por meio de cópia legível da Ata de Defesa de Dissertação/Tese assinada por autoridade 
competente.  
5.8.2. O documento comprobatório de conclusão do curso deverá estar devidamente assinado, constando a 
carga horária e data de realização do curso e, preferencialmente, o conteúdo programático. A Declaração ou 
Atestado deverá ser em papel timbrado da Instituição emitente. 5.8.3. Documentos relativos a cursos 
realizados no exterior somente serão considerados se estiverem traduzidos para o português por tradutor 
oficial e se atenderem à legislação nacional aplicável ao reconhecimento de cada curso.  
5.8.4. Para a Prova de Títulos, o documento que comprove apenas a habilitação exigida (escolaridade 
mínima, conforme o Anexo I deste Edital) para o exercício do cargo pleiteado pelo candidato não será 
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considerado como título. Conforme o caso, cabe ao candidato, na entrega dos títulos, comprovar que o 
documento não é a habilitação exigida pelo cargo pleiteado e, sim, documento comprobatório de título. 
5.9. A análise relativa à Prova de Títulos será feita à luz da documentação apresentada pelo candidato e de 
acordo com as normas estabelecidas neste Edital, conforme pontuação já indicada, bem como expressa no 

quadro abaixo:     Quadro de atribuição de pontos da prova de títulos 
Título Pontuação Máxima Critério 

Experiência 10 pontos 01 (um) ponto por ano completo 

Formação profissional 05 pontos 01 (um) ponto para Especialização 
Lato Sensu, 02 (dois) pontos para 
Mestrado e 02(dois) pontos para 

doutorado 

 
5.10. A Prefeitura Municipal de Miravânia-MG poderá solicitar, no ato da posse, a apresentação dos 
documentos originais para verificação da autenticidade das cópias.  
5.11. Fotocópias rasuradas e ilegíveis serão desconsideradas na Prova de Títulos.  
5.12. Serão preliminarmente desconsiderados títulos enviados por fax, internet ou outro meio que não seja o 
especificado neste edital. Se houver entrega de títulos após o prazo estabelecido, eles serão, 
automaticamente, desconsiderados na Prova de Títulos. 
5.13. Em caso de alteração do nome civil do candidato (seja por retificação ou complementação), por motivo 
de casamento ou outro estado civil, o candidato deverá enviar, junto com os títulos, cópia do documento 
oficial que comprove a alteração.  
5.14. Os títulos entregues serão de propriedade do setor de RH, que lhes dará o destino que julgar 
conveniente, decorridos 06 (seis) anos da divulgação do resultado final do Processo Seletivo, conforme 
indicado pelo CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos. 
5.15. O Município de Miravânia-MG e a Comissão Organizadora não se responsabilizarão por documentos 
originais que os candidatos, eventualmente, deixarem dentro do envelope.  
5.16. Não deverão ser enviados documentos que não se refiram aos títulos estabelecidos neste Edital. 
 
6 - DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE  
6.1. A classificação final, em ordem decrescente, será de acordo com a soma dos pontos obtidos na Prova de 
Títulos.  
6.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será classificado, preferencial e sucessivamente, o 
candidato que: 
6.2.1. Tiver mais idade com relação ao candidato que empatou. 
 
7 - DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
7.1. A Divulgação dos resultados do Processo Seletivo será feita no sítio eletrônico www.miravania.mg.gov.br 
e na Prefeitura Municipal de Miravânia-MG, conforme anexo III. 
7.2. Não haverá informação individual aos candidatos. Caberá a estes tomarem conhecimento do resultado 
deste Processo Seletivo nos locais indicados para divulgação. A responsabilidade pela busca de informações, 
bem como pelos prejuízos decorrentes do fato de não se terem informado, será exclusiva dos candidatos, e 
não da Comissão Organizadora ou da Prefeitura Municipal de  Miravânia / MG. 
 
8 - DOS RECURSOS  
8.1. A Comissão Organizadora será responsável pela análise e resposta aos eventuais recursos interpostos 
pelos candidatos, conforme cronograma no anexo III. 
8.2. Os recursos somente poderão ser interpostos junto ao setor de Recursos Humanos do Município de 
Miravânia em guia específica, na forma e prazos determinados para cada caso, assim, não serão respondidos 
aqueles que forem enviados através de outro meio, tais como fax, e-mail, Correios etc.  
8.3. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão conter dados que informem a identidade do 
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reclamante, seu número de inscrição, o nome do cargo e o endereço completo.  
8.4. O candidato ou seu procurador poderá interpor recurso, devidamente fundamentado, no setor de 
Recursos Humanos, no endereço Rua Marcos Viana Filho, n°.175, Centro, Miravânia, Minas Gerais, 
CEP39465-000, Telefone (38)36158122, a saber:  
8.4.1. Recurso contra as normas deste Edital n°.01/2016 nos dias 07 a 09/03/2016, devidamente justificado. 
8.4.1.1. Até o dia 11/03/2016, a Comissão Organizadora informará o resultado do recurso, no sítio eletrônico 
www.miravania.mg.gov.br e átrio da Prefeitura Municipal, providenciando-se eventuais alterações, se for o 
caso. 
8.4.2. Recurso contra lista de inscritos, devidamente justificado, nos dias 22 e 23/03/2016. 
8.4.2.1. Até o dia 24/03/2016, a Comissão Organizadora informará o resultado do recurso, no sítio eletrônico 
www.miravania.mg.gov.br e átrio da Prefeitura Municipal, providenciando-se eventuais alterações, se for o 
caso. 
8.4.3. Recurso contra o resultado final, indicando documentação desconsiderada para fins de pontuação de 
títulos ou outros questionamentos, devidamente justificados. 
8.4.3.1. O recurso contra resultado final deverá ser apresentado’ nos dias 30 e 31 de março de 2016. 
8.4.4. Até o dia 01/04/2016, a Comissão Organizadora informará o resultado do recurso, no sítio eletrônico 
www.miravania.mg.gov.br e átrio da Prefeitura Municipal. 
8.5. Serão rejeitados, preliminarmente, os recursos que não estiverem devidamente fundamentados ou, 
ainda, aqueles a que se der entrada fora do prazo improrrogável previsto para cada caso. 
8.6. A resposta aos recursos ficará à disposição do candidato, no setor de Recursos Humanos.  
8.7. A decisão sobre os recursos interpostos poderá resultar em retificação na ordem de classificação dos 
candidatos.  
8.8. A divulgação do Resultado definitivo, com a classificação dos candidatos, será feita no dia 01/04/2016, 
no sítio eletrônico www.miravania.mg.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal de Miravânia. No referido 
sítio eletrônico. Não haverá informação individual aos candidatos. 
8.9. Decairá do direito de impugnar este Edital o candidato que efetivar sua inscrição, pois, assim, terá 
concordado com todas as disposições nele contidas. 
 
9 - DA CONTRATAÇÃO 
9.1. As contratações serão realizadas em conformidade com as leis municipais pertinentes. 
9.2. A convocação para contratação dos candidatos classificados para as vagas oferecidas neste Processo 
Seletivo será feita respeitando sempre a ordem de classificação final dos candidatos e as disposições legais 
pertinentes.  
9.3. O início das atividades no cargo ocorrerá em data a ser definida pelo Município de Miravânia. 9.4. O 
candidato aprovado, quando for convocado para contratação, deverá submeter-se a exames médicos 
admissionais, de caráter eliminatório. A contratação dependerá de prévia inspeção médica, feita por médico 
credenciado pelo Município de Miravânia, visando constatar se o candidato está apto, física e mentalmente, 
para o cargo.  
9.4. Quando convocado para contratação, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, o original e 
xerox (legível e sem rasuras) dos documentos que comprovem os seguintes requisitos, nos termos da Lei 
Municipal 336/2015:  

9.4.1. Nacionalidade brasileira. 
9.4.2. Gozo dos direitos políticos. 
9.4.3. Quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino, e eleitorais. 
9.4.4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, comprovada pela apresentação de 
diploma. 
9.4.5. A boa saúde física e mental, comprovada em prévia inspeção médica oficial, admitida a 
incapacidade física parcial, na forma que a lei estabelecer. 
9.4.6. A idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
9.4.7. A certidão negativa de antecedentes criminais.  
9.4.8. A certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal. 

http://www.miravania.mg.gov.br/
http://www.miravania.mg.gov.br/
http://www.miravania.mg.gov.br/
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9.4.9. Cadastro de Pessoas Físicas – CPF 
9.4.10. Número de PIS/PASEP (se já inscrito) ou Declaração, de próprio punho, de que não é inscrito; 
9.4.11. Registro Profissional no Órgão da Classe, se for exigência legal;  
9.4.12. 01 foto 3x4, recente; 
9.4.13. Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para fins de 
verificação da acumulação de cargos, conforme dispõe o Artigo 37, Incisos XVI e XVII da Constituição 
Federal e Emendas Constitucionais.  
9.4.14. Atender às exigências especificadas para o cargo pleiteado, estabelecidas em legislação 
municipal e neste Edital. 

9.5. Após a divulgação do resultado final, caso venha a surgir vaga em algum cargo ou sejam ampliados o 
Programa, poderão, por interesse e necessidade do Município, ser convocados, para contratação, candidatos 
classificados além do limite de vagas, no prazo de validade do Processo Seletivo.  
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
10.1. A Comissão Organizadora será responsável pela Prova de Títulos, pela classificação final dos candidatos 
e pelo fornecimento de informações referentes a este processo seletivo. 
10.2. As publicações referentes ao Processo Seletivo, objeto deste Edital, serão feitas na sede da Prefeitura 
Municipal de Miravânia - MG, em jornal oficial do Estado de Minas Gerais, bem como site oficial. O Edital e 
eventuais Retificações bem como os Resultados do Processo Seletivo serão divulgados no site 
www.miravania.mg.gov.br e sede da Prefeitura Municipal de Miravânia - MG.  
10.3. Não haverá justificativa para o não cumprimento pelo candidato dos prazos determinados neste Edital.  
10.4. O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 01 (um) ano, a contar da data de publicação do 
resultado definitivo, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.  
10.5. A aprovação neste Processo Seletivo, no limite de vagas, somente gerará direito à contratação, a qual 
dar-se-á a exclusivo critério da Administração, se forem atendidas as disposições deste Edital e outras 
disposições legais pertinentes, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo. Será obedecida, 
rigorosamente, a ordem de classificação final dos candidatos. 10.6. Do resultado deste Processo Seletivo, não 
caberá recurso de qualquer natu reza, salvo o previsto neste Edital.  
10.7. O Município de Miravânia e a Comissão organizadora não se responsabilizam por quaisquer textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo.  
10.8. São de inteira responsabilidade do candidato as declarações incompletas, erradas ou desatualizadas do 
seu endereço e que venham a dificultar quaisquer comunicações necessárias sobre o Processo Seletivo. 
Inclusive, não caberá ao candidato aprovado qualquer reclamação, caso não seja possível ao Município de 
Miravânia convocá-lo por falta de atualização do endereço residencial.  
10.9. Na ocorrência de caso fortuito, força maior, ou qualquer outro fato previsível ou imprevisível que 
impeça a realização do Processo Seletivo, à Comissão Organizadora será reservado o direito de cancelar ou 
atribuir pesos compensatórios, de modo a viabilizar o Processo Seletivo.  
10.10. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções contidas nos Editais 
Complementares, Retificações do Edital ou Resoluções referentes ao Processo Seletivo que vierem a ser 
publicadas pelo Município de Miravânia.  
10.11. O Município de Miravânia e a Comissão Organizadora não fornecerão declarações de classificação 
e/ou de aprovação neste Processo Seleção. 
10.12. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
10.13. Caberá ao Prefeito Municipal Miravânia a homologação do resultado deste Processo Seletivo.  
10.14. Este Edital, na sua íntegra, será afixado na Sede da Prefeitura Municipal de Miravânia e divulgado no 
sítio eletrônico www.miravania.mg.gov.br, dele dando-se notícia em jornal de abrangência regional, através 
do seu Extrato. 

Miravânia, 04 de março de 2016. 
 

Raimundo Nonato Pereira Luna 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O PROCESSO SELETIVO 

 
CÓDIGO DA 
INSCRIÇÃO 

CARGOS VAGAS DO 
PROCESSO 
SELETIVO 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA EXIGIDA 

JORNADA DE 
TRABALHO E 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

01 Orientador físico 
do NASF 

01 Curso Superior 
Específico e 

Registro 

40 Horas 
semanais 

R$2.500,00 

02 Psicólogo do 
NASF 

01 Curso Superior 
Específico e 

Registro 

30 Horas 
semanais 

R$2.062,99 

03 Nutricionista do 
NASF 

01 Curso Superior 
Específico e 

Registro 

30 Horas 
semanais 

R$2.119,25 
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ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

Neste Anexo, constam as atribuições sintéticas. As atribuições, na íntegra (sintéticas e específicas), constam 
das Leis Municipais. 

 

 Nutricionista do NASF 
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da 
população adscrita; - planejar ações e desenvolver educação permanente; - acolher os usuários e 
humanizar a atenção; - trabalhar de forma integrada com as ESF; - realizar visitas domiciliares 
necessárias; - desenvolver ações intersetoriais; - participar dos Conselhos Locais de Saúde; - realizar 
avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas 
através de indicadores pré estabelecidos. 
 

 Orientador Físico do NASF 
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; incentivar a criação de 
espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas 
comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer e das práticas corporais, 
voltadas para o NASF. 
 

 Psicólogo do NASF 
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da 
população adscrita; planejar ações e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e 
humanizar a atenção; trabalhar de forma integrada com as ESF; realizar visitas domiciliares 
necessárias; desenvolver ações intersetoriais. 
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO N°.01/2016 
EDITAL 1/2016 – ANEXO III  

 

EVENTOS DO CONCURSO DATAS 

Recursos contra normas do Edital 07 a 09/03/2016 

Resposta dos recursos contra normas do Edital 11/03/2016 

Inscrições  14/03 a 18/03/2016 

Divulgação da lista dos inscritos 21/03/2016 

Recursos contra inscritos 22 a 23/03/2016 

Resultado de recurso 24/03/2016 

Lista de candidatos participantes do Processo Seletivo após recursos 25/03/2016 

Resultado Final  29/03/2016 

Recursos contra o resultado final  30 a 31/03/2016 

Resultado dos recursos contra o resultado final  01/04/2016 

Resultado Definitivo  01/04/2016 

Data prevista para contratação 05/04/2016 
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ANEXO IV - Edital nº 01/2016 - Processo Seletivo Simplificado 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
*Número de Inscrição 

*O número de inscrição é preenchido no ato de inscrição.  
Pelo presente, solicito inscrição como candidato(a) ao processo seletivo simplificado destinado a 
contratação de profissionais do NASF do Município de Miravânia. 

Informações pessoais do candidato 

Nome completo: 
 

RG:                               Órgão Emissor: CPF: 

Data de nascimento:       /       / Naturalidade: 

Endereço: 
 

Bairro: 
 

CEP: 
 

Cidade: 
 

Estado: 

Telefone: 
 

Email: 

Cargo pretendido 

A lista dos cargos constam no anexo I do edital 01/2016  
 
 
Nome do cargo pretendido:_________________________________________________________ 
 
 
 

 
Declaro, sob as penas da Lei, ser verdadeiras as informações prestadas acima e tenho ciência das condições 
do presente Edital 01/2016- Processo Seletivo Simplificado.  

Data, ____/____/________  
 

_________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 

Comprovante de inscrição Processo Seletivo Simplificado - Edital 01/2016 - Miravânia 
*Número de Inscrição 

*O número de inscrição é preenchido no ato de inscrição.  
Nome completo: 

RG:                          Órgão emissor: CPF: 

Preenchimento da Comissão Organizadora 
Inscrição efetuada em, _____/____/__________  

Confirmamos o recebimento da ficha de inscrição e dos documentos detalhados na lista em anexo. 
______________________________________ 

Autenticação do setor responsável em receber a inscrição 
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Anexo V – lista de conferência de documentação apresentada no ato de 
inscrição para fins de avaliação. 

 
Especificação do 
documento 
apresentado 

Detalhamento 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Declaro, sob as penas da Lei, que a documentação apresentada foram conferidas por mim e entregues a 
funcionário do setor de inscrições lacrados em envelope, bem como tenho ciência das condições do presente 
Edital 01/2016- Processo Seletivo Simplificado.  

Data, ____/____/________  
 

_________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 
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Anexo VI - MODELO DE RECURSO AO RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS  
 

Interessado: 
 

Data: 
 

Assunto: 
 

Edital 
01/2016 

 

Cargo: 
 

Descrição: 
 

 
 

Ilma. Comissão Organizadora do Processo Seletivo do Município de Miravânia, eu, 
__________________________________________________, RG nº ________________, 
candidato(a) inscrito(a) para o Processo seletivo, regulamentado pelo Edital 001/2016, concorrente 
ao cargo de _____________________________________, Inscrição n° _________, venho solicitar 
revisão e recontagem da pontuação a mim atribuída na Prova de Títulos, com base na 
fundamentação a seguir. Estou ciente de que da revisão solicitada pode resultar a não alteração da 
pontuação ou sua alteração para mais ou para menos. Apresento, no quadro abaixo, a minha 
solicitação, seguida dos argumentos para subsidiar a análise do pleito. 
 

Especificação 
 

Itens 
impugnados 
 

 
Justificativa 

 
Titulação 
acadêmica 

 
 

 
 

 
Titulação 
acadêmica 

  

 
Titulação 
acadêmica 

  

Experiência 
 

  

Experiência 
 

  

 
Assinatura do candidato:____________________________________________________  
 
Data: _____ de ____________________ de 2016 
Nº do CPF:  
Nº do RG:  
Telefone(s): ( )__________________________________  
E-mail: ______________________ 




