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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Município de Nova Lima 

 EDITAL N° 01/2022/SEMDS 

 

O Município de Nova Lima, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  – SEMDS, no 

uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização concedida pelo Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal 

por tempo determinado, destinado a atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público no âmbito do Município, pelo período de 12 (doze) meses, nas funções constantes deste 

Edital, sujeitos ao Regime Jurídico de Direito Administrativo instituído pela Lei nº 1.533, de 30 de 

dezembro de 1997, observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, bem como as 

normas contidas no presente Edital, nos termos e condições seguintes:  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

O processo seletivo será realizado pela Comissão Organizadora instituída pela Portaria N° 010/2022 

de 22 de setembro de 2022 e visa a contratação de profissionais para atender as necessidades de 

excepcional interesse público, para trabalhar temporariamente e exclusivamente no Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) de Água de Limpa no Município de Nova Lima. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA:  

Considerando que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal 

descentralizada da Política de Assistência Social, responsável pela organização e oferta de Serviços 

da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade 

e risco social do município. Dada sua capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal 

porta de entrada do SUAS, ou seja, é um equipamento que possibilita o acesso de um grande número 

de famílias à rede de Proteção Social da Política de Assistência Social. 

Considerando a necessidade de ampliarmos os serviços de Proteção Social Básica no município, 

baseado no estudo da Divisão de Vigilância Socioassistencial - DVS 003/2021 que evidencia a grande 

vulnerabilidade da população residente no Balneário Água Limpa, seja pelo perfil de pobreza e 

extrema pobreza, seja pela ausência de serviços básicos, agudizado pela distância do centro de Nova 

Lima e escassez e custo do transporte público, é fática a necessidade de instituirmos o Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS. 

Considerando que tal equipamento referenciará até 2.500 famílias/indivíduos, ampliando as ofertas 

de serviços, programas, projetos e/ou benefícios socioassistenciais, tais como atendimentos 

particularizados, acompanhamento sociofamiliar e atividades coletivas por meio do Serviço de 
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Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV e concessão de benefícios como cestas básicas e de legumes, auxílio funeral e 

natalidade, transferência de renda, dentre tantas outras ofertas que levarão proteção social para as 

famílias em vulnerabilidade social. 

Considerando que as equipes de referências são compostas por diferentes categorias profissionais, 

conforme previsto na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 

Assistência Social - NOB-RH/SUAS, 2006. 

Considerando que ainda que fosse possível realizar um concurso público visando atender à urgente 

necessidade do Município, a nomeação de todos poderia ser contrária à eficiência, sendo que a 

realização de Processo Seletivo Simplificado, neste momento é o mais eficaz porque assegura o 

atendimento de uma necessidade temporária, garante a continuidade da prestação dos serviços 

públicos observando o princípio da celeridade, bem como assegura a isonomia na escolha do servidor 

a ser contratado, diante de critérios objetivos lançados no edital para a referida seleção e por fim 

garante que possa haver tempo hábil para a realização dos estudos e planejamento correlato à 

contratação definitiva por concurso público.  

1.2. As funções, formação mínima e desejada, secretaria requisitante, número de vagas, carga horária, 

remuneração e benefício que constam do anexo I, acrescido do vale transporte. 

 

1.3. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas definidos no processo seletivo regido por 

este Edital celebrarão contrato administrativo com o Município de Nova Lima/MG. 

 

1.3.1 O(a)s candidato(a)s classificado(a)s fora do número de vagas definido no processo seletivo 

regido por este Edital comporão o cadastro de reserva e, a critério da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social - SEMDS, poderão ser convocados para atendimento das demandas relativas 

ao objeto deste Edital.  

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO  

2.1. O(A) candidato(a) interessado em participar do presente processo seletivo deverá comprovar a 

formação acadêmica necessária para o exercício das funções pretendidas, especificadas no anexo I, 

quando da entrega da documentação exigida.  

2.1.1. O(A) candidato(a) que não tiver a formação necessária para o exercício da função 

pretendida, na forma exigida pelo subitem 2.1., será inabilitado.  

2.2. A participação do(a) candidato(a) neste processo seletivo implicará o conhecimento e a total, 

irrestrita e irretratável submissão às normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às 
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quais não poderá alegar desconhecimento, aplicando-se o mesmo ao contrato administrativo a ser 

firmado, constante no anexo VI.  

2.3. Não poderá ser contratado(a), por meio do presente processo seletivo, servidor da administração 

pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como 

empregados ou servidores de suas subsidiárias ou controladas. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO  

3.1. O processo seletivo constará de 02 (duas) etapas de caráter classificatório:  

- 1ª Etapa: Prova de Títulos e Experiência Profissional. 

- 2ª Etapa: Entrevista. 

3.2. A 1ª Etapa terá pontuação máxima de 250 (duzentos e cinquenta) pontos com peso 07 (sete) 

para somatório da nota final.  

3.3. Serão classificado(a)s para a 2ª Etapa o(a)s candidato(a)s com maior pontuação na 1ª Etapa, no 

máximo, até o triplo do número de vagas.  

3.3.1. Havendo empate a partir da seleção do triplo de candidato(a)s previstos no anexo I, 

todos o(a)s candidato(a)s com a mesma pontuação na última posição entre o(a)s 

classificado(a)s seguirão para a próxima etapa.  

3.4. A 2ª Etapa, composta pela Entrevista, terá pontuação máxima de 150 (cento e cinquenta) pontos 

com peso 03 (três) para somatório da nota final.  

3.5. A Nota final será computada da seguinte forma: 

(Nota da 1ª etapa x 0,7) + (Nota da 2ª etapa x 0,3) = Nota final.  

 

4. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS  

4.1. O(A)s candidato(a)s participantes, nos termos do item 2, deverão enviar à Comissão 

Organizadora, obrigatoriamente, a cópia dos documentos, relacionados a seguir:  

a) carteira de identidade ou de documento de identificação equivalente, de valor legal, com 

fotografia; 

b) CPF, ou do Comprovante de Inscrição no CPF, impresso a partir do endereço eletrônico da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou emitido pela entidade conveniada quando não 

constar do documento de identidade;  

c) diploma (graduação), frente e verso, para as vagas com função de nível superior;  

d) carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou documento que comprove a 

experiência profissional relacionada; 

e) registro nos respectivos Conselhos nas categorias que couber; 

f) uma via do anexo II preenchido e assinado pelo(a) candidato(a);  
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g) uma via do anexo III, devidamente preenchida, impressa e assinada pelo(a) candidato(a), 

acompanhada das respectivas cópias dos documentos, que serão posteriormente conferidos 

e validados pela Comissão Organizadora. 

 

4.1.1. O preenchimento, pelo(a) candidato(a), da coluna de pontos atribuídos à experiência 

profissional, no formulário do anexo VI, deverá considerar apenas períodos mínimos de 01 

(um) ano completo, sendo que não haverá pontuação para período inferior ao estabelecido. 

 

4.1.1.1. Em nenhuma hipótese serão somadas ou consideradas as frações de tempo 

inferiores aos 01 (um) ano, ainda que de experiências profissionais diversas.  

 

4.2. A ausência ou desconformidade na apresentação de quaisquer documentos constantes no 

subitem 4.1, bem como a falta de assinatura nos campos próprios, implicará na inabilitação do(a) 

candidato(a).  

4.3. Toda a documentação mencionada no subitem 4.1 deverá ser encaminhada em envelope liso 

(sem logotipos), lacrado com cola e rubricado no fecho, na interseção entre o fechamento e o 

envelope, de forma a garantir a sua inviolabilidade, seguindo o modelo abaixo:  

 

 

 

4.4. O(A) candidato(a) que optar por concorrer em mais de uma vaga ofertada neste edital, deverá 

entregar um envelope contendo toda a documentação exigida para cada vaga pretendida.  

4.5. O(s) envelope(s) entregues em desconformidade das instruções especificadas nos subitens 4.3 e 

4.4 implicarão na inabilitação do candidato; 

4.6. O(s) envelope(s) com a documentação exigida deverá(ão) ser entregue(s) na Secretaria de 

Desenvolvimento Social - SEMDS, localizada à Rua Chalmers, 91 - Centro - 5º andar na Gestão do 

Trabalho, no horário de 9h às 16h. 
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4.7. Será emitido recibo atestando exclusivamente à entrega do(s) envelope(s), no qual constará o 

nome do candidato, nome do responsável pela entrega do(s) envelope(s), data e horário de entrega, 

a função pleiteada e a secretaria pretendida. O conteúdo do(s) envelope(s) é de responsabilidade 

exclusiva do candidato.  

4.8. Não será admitido o encaminhamento de documentação por nenhum outro meio que não seja o 

previsto neste Edital.  

4.9. Toda a documentação deverá ser entregue uma única vez, não se admitindo complementação, 

inclusão e/ou substituição de documentos.  

4.10. Havendo entrega de mais de um envelope do(a) mesmo(a) candidato(a), para a mesma função, 

prevalecerá o último entregue, ou seja, o de data e horário mais recente.  

4.11. É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a atualização de seus dados para contato, 

tais como endereço para correspondência, telefone e correio eletrônico (e-mail).  

 

5. PRIMEIRA ETAPA - PROVAS E TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

5.1. Na análise de currículo, a Comissão Organizadora analisará a documentação listada no subitem 

4.1 e nos anexos nele referenciados. 

5.2. A formação acadêmica e a experiência profissional serão pontuadas conforme disposto no anexo 

III.  

5.2.1. Somente será considerada, para fins de pontuação, a formação acadêmica que for 

devidamente comprovada até o último dia de entrega da documentação exigida.  

5.3. O preenchimento do anexo III para fins de pontuação deverá seguir as orientações dispostas 

neste Edital.  

5.4. Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida e comprovada em áreas ou 

atividades exercidas que se enquadrem naquelas descritas no anexo III, que deverá ser comprovada 

mediante apresentação dos documentos especificados nos subitens seguintes.  

5.4.1. Para as funções de Psicólogo(a), Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais e 

Assistente Administrativo, considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida 

e comprovada que tenha sido exercida, exclusivamente, no mesmo cargo/função idênticos à 

função pleiteada, conforme especificado no Anexo I deste Edital:  

a) carteira de trabalho; 

b) contrato de prestação de serviços, que possua a descrição do objeto compatível com as 

experiências profissionais listadas para o cargo;  

c) publicação de ato de nomeação/posse e exoneração em Diário Oficial, para exercício de 

cargo público, ou declaração do órgão contratante. 
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5.5. As declarações de estágio deverão ser feitas em papel timbrado e conter, obrigatoriamente, os 

seguintes dados: nome do candidato, nome para a qual o serviço foi prestado, função exercida e 

período.  

5.5.1. As declarações que não atenderem aos requisitos e os documentos que não 

especificarem o período da prestação dos serviços não serão contabilizados para pontuação 

do tempo de experiência.  

5.5.2. Em hipótese alguma serão consideradas declarações assinadas pelo próprio candidato 

e, no caso de serviço público, serão aceitas publicações e declarações oficiais.  

5.6. Não serão pontuadas experiências referentes a estágios, monitorias e trabalhos voluntários 

realizados durante a formação do candidato, ou atividades posteriores à formação acadêmica que 

não estejam relacionadas à função pleiteada.  

5.7. Caso o(a) candidato(a) apresentar mais de uma experiência para o mesmo lapso temporal 

(experiência concomitante), pontuará em apenas uma delas.  

5.8. Quaisquer documentos relacionados à análise de experiência profissional provenientes de 

órgãos e instituições localizados fora do país somente serão considerados quando traduzidos por 

tradutor juramentado para o português.  

5.9. A formação mínima exigida como pré-requisito, conforme disposto no Anexo III, não será 

pontuada na análise de currículo, contudo, sua irregularidade implicará na inabilitação imediata do 

candidato.  

5.10. O procedimento de abertura dos envelopes com a documentação exigida neste Edital será 

realizado pela Comissão Organizadora.  

5.11. A Comissão Organizadora poderá solicitar auxílio de outros servidores públicos de unidades 

organizacionais específicas da secretaria municipal requisitante. 

5.12. Quando o nome do(a) candidato(a) for diferente do constante dos documentos apresentados, 

deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento). 

5.13. O(A) candidato(a) será responsável pela veracidade dos documentos apresentados, assim como 

por todas as informações prestadas no preenchimento do currículo, sujeitando-se, no caso de não 

veracidade das informações constantes, às devidas sanções legais, inclusive à rescisão do Contrato 

Administrativo de Prestação de Serviços, no caso de aprovação e posterior contratação.  

5.14. O resultado da 1ª Etapa será publicado no site oficial do Município 

http://https://novalima.mg.gov.br/, sendo de total responsabilidade dos interessados o 

acompanhamento das publicações afetas ao presente processo seletivo simplificado.  

5.15. Critérios de Pontuação das Provas e Títulos e Experiência Profissional 

5.15.1. Para critério de pontuação da titulação e experiência profissional em relação a todas 

as funções previstas neste edital, será computada a pontuação conforme especificado no 

Anexo IV.  
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5.15.1.1 Não serão computadas experiências inferiores ao período de 01 (um) ano 

completo por experiência profissional, nem haverá pontuação proporcional à período 

inferior ao mínimo estabelecido.  

5.15.1.2 Para a comprovação da titulação referida nos itens acima, o(a) candidato(a) 

deverá apresentar cópia do diploma de graduação ou pós-graduação (frente e verso) 

ou cópia de declaração de conclusão do curso emitido pela instituição de ensino, em 

papel timbrado. 

 

6. SEGUNDA ETAPA - ENTREVISTA  

6.1. A Comissão Organizadora convocará para a 2ª Etapa de Entrevista, o(a)s candidato(a)s 

classificado(a)s com base no resultado da 1ª Etapa, até o limite triplo das vagas previstas no item 1.2 

deste Edital, conforme previsto no item 3.3. 

6.2. A  Entrevista será pontuada em até 150 (cento e cinquenta) pontos.  

6.3. A convocação para a Entrevista será publicada no site oficial do Município 

http://https://novalima.mg.gov.br/, sendo de total responsabilidade do(a)s interessado(a)s o 

acompanhamento das publicações afetas ao presente processo seletivo.  

6.4. As Entrevistas serão realizadas em dias úteis na Secretaria de Desenvolvimento Social - SEMDS, 

localizada à Rua Chalmers, 91 - Centro - 5º andar na Gestão do Trabalho. 

6.5. A Entrevista será individual e ocorrerá em data e horário determinados a cada candidato(a) com 

duração mínima de 10 (dez) minutos e máxima de 20 (vinte) minutos. 

6.6. As Entrevistas serão gravadas em áudio. 

6.7. Será considerado(a) eliminado(a) o(a) candidato(a) que não comparecer à entrevista no local, 

data e horário publicados, sendo tolerado um atraso de, no máximo, 10 (dez) minutos.  

6.8. A entrevista será realizada por, no mínimo, 2 (dois) membros da Comissão Organizadora com 

conhecimento técnico compatível com a área examinada que poderá, ainda, requisitar o 

acompanhamento de servidores públicos de unidades organizacionais específicas da Secretaria 

Municipal requisitante. 

6.9. O(A) candidato(a), deverá apresentar documento de identificação, com foto, no momento que for 

solicitado pelo entrevistador. 

6.10. A entrevista será pautada pela análise da compatibilidade do perfil do(a) candidato(a) para o 

desempenho da função, considerando as atribuições e conteúdos descritos no Anexo IV. 

6.11. A Comissão observará os seguintes critérios de avaliação: 

A. Clareza na exposição das ideias; 

B. Conhecimento técnico; 

C. Argumentação lógica; 

D. Motivação/interesse na função pleiteada. 

6.12. A entrevista será pontuada conforme quadro abaixo: 
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A. Postura; 

B. Facilidade na comunicação / desenvoltura; 

C. Facilidade no trabalho em equipe; 

D. Disponibilidade. 
 
 

Quadro – Pontuação dos critérios da Entrevista Individual 

CONTEÚDO PONTOS 

Postura/gestão emocional 50 (cinquenta) 

Facilidade na comunicação/desenvoltura 50 (cinquenta) 

Facilidade no Trabalho em equipe 25 (vinte e cinco) 

Disponibilidade e interesse pela vaga 25 (vinte e cinco) 

TOTAL 
150 (cento e 
cinquenta) 

 

6.13. O resultado da 2ª Etapa - Entrevista será publicado no site oficial do Município 

http://https://novalima.mg.gov.br/, juntamente com o resultado da Aprovação e Classificação, 

sendo de total responsabilidade do(a)s interessado(a)s o acompanhamento das publicações afetas 

ao presente processo seletivo. 

 

7. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

7.1. Somente serão considerado(a)s aprovado(a)s e classificado(a)s neste processo seletivo o(a)s 

candidato(a)s que completarem todas as etapas do item 3. 

7.2. Havendo empate no número de pontos obtidos, terá preferência o(a) candidato(a) que:  

a) tiver idade mais elevada;  

b) obtiver o maior número de pontos na 1ª Etapa, Provas e Títulos e Experiência Profissional;  

c) obtiver o maior número de pontos na 2ª Etapa – Entrevista. 

 

7.3. O resultado da Aprovação e Classificação será publicado no site oficial do Município 

http://https://novalima.mg.gov.br/, sendo de total responsabilidade do(a)s interessado(a)s o 

acompanhamento das publicações afetas ao presente processo seletivo. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

8.1. DA IMPUGNAÇÃO 

8.1.1. Caberá impugnação do Edital e/ou pedido de esclarecimentos no período de 

03/10/2022 a 05/10/2022.  

8.1.2. O(A) candidato(a) deverá formalizar a solicitação através do email: 

gestãodotrabalho.semds@pnl.mg.gov.br 
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8.2. DOS RECURSOS  

8.2.1. Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão Organizadora:  

a) até dois úteis após à publicação do resultado da 1ª Etapa no site oficial do 

Município;  

b) até dois dias úteis após a publicação do resultado da 2ª Etapa e do resultado da 

Aprovação e Classificação no site oficial do Município.  

8.2.2.  Para interposição dos recursos, o(a) candidato(a) deverá entregar envelope liso (sem 

logotipos), lacrado com cola e rubricado no fecho, na interseção entre o fechamento e o 

envelope, de forma a garantir a sua inviolabilidade, seguindo o modelo abaixo, em dias úteis 

na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social localizada à Rua Chalmers, 91 Bairro 

Centro, no horário de 09h às 16h. 

 

 

8.3. Não serão conhecidas as impugnações ou os recursos encaminhados em desacordo com as 

instruções especificadas nos subitens 8.1 e 8.2.  

8.4. Os recursos encaminhados, conforme especificado no subitem 8.2, devem seguir as 

determinações abaixo:  

a) ser elaborado com argumentação lógica e consistente; 

b) apresentar a fundamentação referente apenas ao ato objeto do recurso.  

8.5. Não será aceita a complementação dos documentos entregues anteriormente e não serão aceitos 

recursos coletivos.  

8.6. Serão indeferidos os recursos que:  

a) não estiverem devidamente fundamentados;  

b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;  

c) não estiverem de acordo com o estabelecido no subitem 8.4;  

d) apresentarem contra terceiros;  
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e) apresentarem, no corpo da fundamentação, conteúdo acerca de outro objeto que não o do 

recurso.  

8.7. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no site oficial do 

Município http://https://novalima.mg.gov.br/, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da 

interposição do recurso.  

 

9. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO  

9.1. O resultado final do processo seletivo será publicado no site oficial do Município 

http://https://novalima.mg.gov.br/.  

9.2. A convocação para a contratação do(a)s aprovado(a)s será feita pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social com o objetivo de preenchimento das vagas por função elencadas no item 

2.1 e anexo I.  

9.3. O(a)s candidato(a)s aprovado(a)s fora do número de vagas poderão ser convocado(a)s em 

função da vacância do cargo, observada a ordem de classificação, de acordo com a necessidade da 

Administração Pública.  

9.4. O(a)s candidato(a)s aprovado(a)s e convocado(a)s poderão, mediante requerimento expresso à 

Comissão Organizadora, solicitar, por uma única vez, a sua reclassificação para a última posição da 

lista de classificados, renunciando sua posição no processo seletivo. 

9.5. Em caso de vacância dos cargos, durante a validade do processo seletivo e de ausência de 

candidato(a)s classificado(a)s e aprovado(a)s na 2ª etapa, a Comissão Organizadora poderá convocar 

o(a)s candidato(a)s remanescentes que tiverem sido habilitado(a)s na 1ª etapa, para dar 

continuidade ao processo seletivo, observando-se o disposto no item 3 e seguintes deste edital.  

 

10. DA VIGÊNCIA  

10.1. O presente processo seletivo terá vigência pelo período de 02 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado, a critério do Poder Executivo, por igual período, contado da data da homologação.  

 

11. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO  

11.1. O(A) candidato(a) aprovado(a) no processo seletivo de que trata este Edital, quando 

convocado(a), será contratado(a), se atendidas às seguintes exigências:  

a) ter sido aprovado(a) e classificado(a) no processo seletivo, na forma estabelecida neste 

Edital;  

b) estar em gozo dos direitos políticos;  

c) estar quite com as obrigações eleitorais;  

 

d) estar quite com as obrigações militares, nos candidatos do sexo masculino;  

e) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da contratação;  



Município de Nova Lima – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Processo Simplificado 01/2022 - SEMDS 

 
f) possuir a formação exigida para a função, conforme anexos I e III deste Edital; 

g) firmar termo de compromisso, conforme modelo apresentado no anexo V deste Edital, no 

ato da contratação;  

h) apresentar os seguintes documentos, quando convocado(a) para contratação:  

- original e fotocópia da carteira de identidade ou de documento único equivalente, 

de valor legal, com fotografia;  

- original e fotocópia do CPF ou do comprovante de inscrição, impresso a partir do 

endereço eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou emitido pela 

entidade conveniada, no ato da inscrição, desde que acompanhado de documento de 

identificação do(a) inscrito(a);  

- 2 (duas) fotografias coloridas 3x4 recente;  

- original e fotocópia do título de eleitor com comprovante de votação na última 

eleição dos dois turnos, quando houver, ou comprovante de quitação com a Justiça 

Eleitoral, disponível no endereço eletrônico www.tse.gov.br;  

- original e fotocópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do 

sexo masculino;  

- original e fotocópia de certidão de casamento ou escritura pública de união estável, 

se for o caso;  

- original e fotocópia da 1ª e 2ª página onde contém os dados pessoais e o número da 

Carteira de Trabalho; 

- original e fotocópia do PIS ou PASEP ou documento equivalente, caso seja 

cadastrado(a);  

- original e fotocópia do comprovante de residência atualizado (água, energia ou 

telefone);  

- original e fotocópia do documento comprobatório de registro regular no conselho 

de classe exigido para exercício da função, que esteja ativo e regular na data da 

contratação;  

- originais dos diplomas e certificados citados no ato do preenchimento do Anexo III; 

- atestado de que não possui registro de antecedentes criminais da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado, onde residiu nos últimos cinco anos; 

i) preencher, no ato da admissão, formulário próprio para Declaração de Bens e Valores, 

ainda que não possua bens e valores a declarar.  

 

11.2. O(A) candidato(a) convocado(a) deverá comparecer ao local e em prazo indicado no Ato de 

Convocação publicado no site oficial do Município http://https://novalima.mg.gov.br/, para 

apresentação dos documentos contidos no item 11.1, sendo que para ser contratado(a), o(a) 



Município de Nova Lima – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Processo Simplificado 01/2022 - SEMDS 

 
candidato(a) convocado(a) deverá apresentar a documentação exigida, bem como realizar todos os 

demais procedimentos exigidos a fim de viabilizar sua contratação.  

11.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 11 e seus subitens 

impedirá a contratação do(a) candidato(a).  

11.4. O(A) candidato(a) deve estar ciente que a contratação é imediatamente posterior ao Ato de 

Convocação, não havendo possibilidade de prorrogação.  

 

12. DO PRAZO  

12.1. O prazo da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, a critério exclusivo 

do Poder Executivo, em conformidade com o disposto na Lei nº 1.533, de 30 de dezembro de 1997, a 

contar da assinatura do contrato.  

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social poderá revogar, no todo ou em parte, o 

presente processo seletivo, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 

sem que disso resulte para qualquer interessado direito a ressarcimento ou indenização.  

13.2. Este processo seletivo não gera a(à)os candidato(a)s classificado(a)s direito à contratação, 

importando, entretanto, na irrestrita e irretratável aceitação pelo(a) candidato(a) dos termos e 

condições deste Edital e a obrigação de cumprir com os termos estabelecidos no caso de eventual 

contratação.  

13.3. O(A)s candidato(a)s convocado(a)s serão contratado(a)s pelo Município de Nova Lima, sob 

regime jurídico previsto na Lei Municipal nº 1.533, de 30 de dezembro de 1997.  

13.4. Em nenhuma hipótese será devolvida a documentação entregue para fins deste processo 

seletivo.  

13.5. As publicações referentes a este processo seletivo deverão ser acompanhadas no site oficial do 

Município http://https://novalima.mg.gov.br/.  

13.5.1. O acompanhamento das publicações dos resultados, avisos e comunicados 

relacionados ao processo seletivo é de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a), não 

obrigando a SEMDS a realizar qualquer comunicação por outros meios - via e-mail, telefone, 

etc.  

13.5.2. A adoção de outros meios de comunicação - e-mail,  etc. - fica a critério da Comissão 

Organizadora e não constitui obrigação deste ente.  

13.6. A Comissão Organizadora, quando necessário, poderá convocar outros servidores para executar 

ou prestar apoio na realização deste processo seletivo.  

13.7. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão Organizadora com anuência do 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. 
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14. DO CRONOGRAMA 

ETAPA DATA / PERÍODO 

Publicação do Edital 07/10/2022 

Período para Impugnação ou Pedido de Esclarecimentos do Edital 07 a 11/10/2022 

Publicação do julgamento dos esclarecimentos/impugnações 13/10/2022 

Período de Inscrição com entrega de envelope 14 a 20/10/2022 

Análise de Currículo pela Comissão Organizadora 21 a 25/10/2022 

Publicação do resultado da 1ª Etapa 26/10/2022 

Período para recursos do resultado da 1ª Etapa 27 a 31/10/2022 

Publicação do julgamento dos recursos e convocação para entrevista 01/11/2022 

Realização de entrevista 03 e 04/11/2022 

Publicação do resultado da 2ª Etapa 08/11/2022 

Período para recursos do resultado da 2ª Etapa 09 a 11/11/2022 

Resultado Final 16/11/2022 

Contratação  17 e 18/11/2022 

 

15. DOS ANEXOS  

15.1. Anexo I: Atribuição por Função  

15.2. Anexo II: Cadastro do(a) Candidato(a) e Declaração de Aceite aos Critérios de Avaliação e 

Contratação deste Edital  

15.3. Anexo III: Formulário Padrão de Análise de Currículo   

15.4. Anexo IV: Critérios para Pontuação da Análise de Currículo 

15.5. Anexo V: Termo de Compromisso  

15.6. Anexo VI: Minuta do Contrato 

 

Nova Lima, 30 de setembro de 2022 

 

 

Álvaro Alonso Perez Morais de Azevedo 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 
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Função Atribuições Formação 

mínima 

Número 

de vagas 

Carga 

Horária 

Remuneração 

Mensal Bruta 

Assistente 

Administrativo 

Apoiam o trabalho dos técnicos de 
nível superior da equipe de referência 
do CRAS, em especial no que se refere 
às funções administrativas;  
  
Participam de reuniões sistemáticas de 
planejamento de atividades e de 
avaliação do processo de trabalho com 
a equipe de referência do CRAS;  
 
Participam das atividades de 
capacitação (ou formação continuada) 
da equipe de referência do CRAS; 
 
Executam serviços de apoio nas áreas 
de recursos humanos e  
administrativas; 
 
Atendem usuários e servidores, 
fornecendo e recebendo informações, 
via telefone, e-mail e outras tipos de 
correspondências utilizadas pelo 
CRAS; 
 

Tratam de documentos variados, 
cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos; 
fazem relatórios e planilhas e 
executam serviços gerais de 
escritórios. 

 

 

 

 

 

Ensino Médio 

Completo 
2 

40 horas 

semanais 
R$2.341,26 

Assistente Social 

Acolhem, oferecem informações e 
realizam encaminhamentos às famílias 
usuárias do CRAS;  

Realizam mediação de grupos de 
famílias dos PAIF; planejamento e 
implementação do PAIF, de acordo 
com as características do território de 
abrangência do CRAS;  

Realizam atendimentos 
particularizados e visitas domiciliares 
às famílias referenciadas ao CRAS;  

Desenvolvem atividades relativas e 
comunitárias no território;  

Ofertam apoio técnico continuado aos 
profissionais responsáveis pelo(s) 
serviço(s) de convivência e 
fortalecimento de vínculos 
desenvolvidos no território ou no 
CRAS. 

Ter 

concluído o 

ensino 

superior 

requerido 

para vaga, 

com diploma 

devidamente 

reconhecido 

pelo MEC e 

estar 

devidamente 

inscrito em 

seu conselho 

profissional   

4 
30 horas 

semanais 
R$3.679,95 
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Psicólogo 

Acompanham as famílias 
encaminhadas pelos serviços de 
convivência e fortalecimento de 
vínculos ofertados no território ou no 
CRAS;  

Realizam busca ativa no território de 
abrangência do CRAS e desenvolvem 
projetos que visam prevenir aumento 
de incidência de situações de risco; 

Acompanham as famílias em 
descumprimento de 
condicionalidades;  

Alimentam o sistema de informação, 
registram as ações desenvolvidas e 
planejam o trabalho de forma coletiva;  

Articulam ações que potencializam as 
boas experiências no território de 
abrangência;  

Realizam encaminhamento, com 
acompanhamento, para a rede 
socioassistencial;  

Realizam encaminhamentos para 
serviços setoriais;  

Participam das reuniões preparatórias 
ao planejamento municipal ou do DF;  

Participam de reuniões sistemáticas 
no CRAS, para planejamento das ações 
semanais a serem desenvolvidas, 
definem os fluxos, instituem rotina de 
atendimento e acolhimento dos 
usuários; organizam os 
encaminhamentos, fluxos de 
informações com outros setores, 
procedimentos, estratégias de 
resposta às demandas e de 
fortalecimento das potencialidades do 
território. 

 

 

 

 

 

Ter 

concluído o 

ensino 

superior 

requerido 

para vaga, 

com diploma 

devidamente 

reconhecido 

pelo MEC e 

estar 

devidamente 

inscrito em 

seu conselho 

profissional   

2 
20 horas 

semanais 
R$3.679,95 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

Executam serviços de limpeza interna 
e externa das instalações prediais 
próprios e públicos, mantendo as 
condições de higiene e conservação; 

Realizam serviços básicos de copa e 
cozinha; 

Efetuam transporte de carga e 
descarga de materiais e utensílios, bem 
como a conservação e manutenção de 
ferramentas, máquinas e 
equipamentos, utilizando-se de força 
braçal; 

Cumprem as normas de segurança e 
higiene; 

Executam outras atividades correlatas 
e determinadas pelo superior 
imediato. 

 

 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

1 
40 horas 

semanais 
R$1.212,00 
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 Vale Transporte: 6% sobre o menor valor do salário ou do valor da passagem *opcional. Existe 

a possibilidade em aderir o Plano Odontológico e de Saúde, com o respectivo desconto. 
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ANEXO II 

Cadastro do(a) Candidato(a) e Declaração de Aceite aos Critérios de Avaliação e Contratação 

deste Edital 

 

Cadastro do(a) Candidato(a) 

 

Nome: 

Filiação: Mãe: 

Pai: 

Carteira de Identidade: CPF: 

Estado Civil: Data de Nascimento: 

Endereço: 

Logradouro: Bairro: 

Número: Complemento: Cidade/Estado: 

Telefone: (    ) E-mail: 

O(A) candidato(a) deve cumprir os requisitos obrigatórios para as funções descritas no 

Edital 01/2022/SEMDS e está submetido(a) às regras de avaliação e contratação 

dispostas neste documento. 

Função escolhida: 

(   ) Psicólogo 

(   ) Assistente Social 

(   ) Auxiliar de Serviços Gerais 

(   ) Assistente Administrativo 

Declaração de Aceite aos Critérios de Avaliação 

e Contratação deste Edital  

Li e aceito as condições, critérios de avaliação e contratação presentes neste Edital. Sou 

sabedor(a) que a inveracidade das declarações neste proferidas e que a falsificação de 

documentos, acarretarão consequências jurídico-administrativas cabíveis e tornarão 

nulo de pleno direito o Contrato Administrativo firmado com o Município de Nova Lima. 

Nova Lima, _______ de ______________________ de 2022. 

 

 

___________________________________________ 

(Assinatura do Candidato(a)) 
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ANEXO III  

1.1. Formulário Nível Superior 

 

 

 

FORMULÁRIO PADRÃO DE ANÁLISE DE CURRÍCULO E 

DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

1. FUNÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR:  

1.1 GRADUAÇÃO:   

NOME DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

 

INSTITUIÇÃO 

 

OBS: ANEXAR CÓPIA SIMPLES DO DIPLOMA (FRENTE E VERSO) 

1.2 PÓS GRADUAÇÃO  

 

 

 

10 PONTOS P/ CADA PÓS 

GRADUAÇÃO LATO SENSU 

(MÁXIMO 20 PONTOS) 

SUBTOTAL: 

 35 PONTOS MESTRADO 

(MÁXIMO 35 PONTOS) 

 

 45 PONTOS DOUTORADO 

(MÁXIMO 45 PONTOS) 

 

OBS: ANEXAR CÓPIA SIMPLES DO DIPLOMA DE PÓS-GRADUÇÃO (FRENTE E VERSO) 

1.3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA 

EM CONSONÂNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES E OS 

CRITÉRIOS CONTIDOS NO ANEXO IV DO EDITAL. 

 

 (MÁXIMO 150 PONTOS) SUBTOTAL: 

NOME DA EMPRESA/AUTONÔMO: 

 

CARGO/FUNÇÃO: 

PERÍODO: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
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NOME DA EMPRESA/AUTONÔMO: 

 

CARGO/FUNÇÃO: 

PERÍODO: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

  

NOME DA EMPRESA/AUTONÔMO: 

 

CARGO/FUNÇÃO: 

PERÍODO: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

  

OBS: ANEXAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, CONFORME EDITAL DE CADA EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL RELACIONADA. 

PONTUAÇÃO TOTAL DECLARADA:               PONTUAÇÃO TOTAL AFERIDA (PELA COMISSÃO): 

 

1.2. Formulário Nível Técnico 

 

   

 

 

FORMULÁRIO PADRÃO DE ANÁLISE DE CURRÍCULO E DE 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 
1 FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO  

1.1 FORMAÇÃO:   

NOME DO CURSO (ENSINO FUNDAMENTAL / MÉDIO E/OU TÉCNICO) 

 

ANO DA 

CONCLUSÃO 

 

INSTITUIÇÃO 

 

OBS: ANEXAR CÓPIA SIMPLES DO DIPLOMA (FRENTE E VERSO) 

1.2 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

GRADUÇÃO:  

 

50 PONTOS POR CURSO 

(MÁXIMO 50 PONTOS) 

SUBTOTAL: 

1.3 CURSOS COMPLEMENTARES RELEVANTES À FUNÇÃO 



Município de Nova Lima – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Processo Simplificado 01/2022 - SEMDS 

 
CURSOS COMPLEMENTARES RELEVANTES À FUNÇÃO 

(CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, COM 

SUAS RESPECTIVAS CARGAS HORÁRIAS, QUE DEVEM 

SER IGUAIS OU SUPERIORES AO MÍNIMO PERMITIDO – 

16H)  

50 PONTOS POR CURSO 

(MÁXIMO 50 PONTOS) 

SUBTOTAL: 

CURSO: 

 

INSTITUIÇÃO: 

 

PERÍODO:                                                   

CARGA HORÁRIA:                  

  

OBS: ANEXAR CÓPIA SIMPLES DO CERTIFICADO (FRENTE E VERSO) 

1.4 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA 

EM CONSONÂNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES LISTADAS 

PARA A VAGA PRETENDIDA NO ANEXO IV DO EDITAL. 

 

MÁXIMO 150 PONTOS SUBTOTAL: 

NOME DA EMPRESA/AUTONÔMO: 

 

CARGO/FUNÇÃO: 

PERÍODO: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

  

NOME DA EMPRESA/AUTONÔMO: 

 

CARGO/FUNÇÃO: 

PERÍODO: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

  

OBS: ANEXAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, CONFORME EDITAL DE CADA EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL RELACIONADA. 

2 DECLARAÇÃO 

[   ] LI E ACEITO AS CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO E CONTRATAÇÃO PRESENTES NESTE EDITAL, SOU 

SABEDOR(A) QUE A INVERACIDADE DAS DECLARAÇÕES NESTE PROFERIDAS E QUE A FALSIFICAÇÃO DE 

DOCUMENTOS ACARRETARÁ CONSEQUÊNCIAS JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E TORNARÃO 

NULO DE PLENO DIREITO O CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. 
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NOVA LIMA, ____ DE _____________ DE 2022. 

 

_____________________________ 

(ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)) 

 

 

1.3. Formulário Nível Fundamental 

 

 

   

 

 

FORMULÁRIO PADRÃO DE ANÁLISE DE CURRÍCULO E DE 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 
1 FUNÇÃO DE NÍVEL FUNDAMENTAL:  

1.1 FORMAÇÃO:   

NOME DO CURSO (ENSINO FUNDAMENTAL) 

 

ANO DA 

CONCLUSÃO 

 

INSTITUIÇÃO 

 

OBS: ANEXAR CÓPIA SIMPLES DO DIPLOMA (FRENTE E VERSO) 

1.2 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

ENSINO MÉDIO MÁXIMO 100 PONTOS SUBTOTAL: 

1.3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA 

EM CONSONÂNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES LISTADAS 

PARA A VAGA PRETENDIDA NO ANEXO IV, DO EDITAL. 

 

MÁXIMO 150 PONTOS SUBTOTAL: 

NOME DA EMPRESA/AUTONÔMO: 

 

CARGO/FUNÇÃO: 

PERÍODO: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
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NOME DA EMPRESA/AUTONÔMO: 

 

CARGO/FUNÇÃO: 

PERÍODO: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

  

OBS: ANEXAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA, CONFORME EDITAL DE CADA EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL RELACIONADA. 

2 DECLARAÇÃO 

[   ] LI E ACEITO AS CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO E CONTRATAÇÃO PRESENTES NESTE EDITAL, SOU 

SABEDOR(A) QUE A INVERACIDADE DAS DECLARAÇÕES NESTE PROFERIDAS E QUE A FALSIFICAÇÃO DE 

DOCUMENTOS ACARRETARÃO CONSEQUÊNCIAS JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E TORNARÃO 

NULO DE PLENO DIREITO O CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. 

NOVA LIMA, ____ DE _____________ DE 2022. 

 

_____________________________ 

(ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)) 
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ANEXO IV 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DE ANÁLISE CURRICULAR PARA OS CARGOS DE ENSINO 

SUPERIOR 

Critérios 
Pontuação 

Base Descrição 
Pontuação 

Máxima 

1 

Doutorado em Serviço Social/ 
Psicologia/Pedagogia/Ciências 
Sociais/Gestão Pública e, ou 
Social/Política Social 

45 
pontos por 
diploma ou 
certificado  

máximo de 
1 certificado 

45 

2 

Mestrado do em Serviço Social/ 
Psicologia/Pedagogia/Ciências 
Sociais/Gestão Pública e, ou 
Social/Política Social 

35 
pontos por 
diploma ou 
certificado  

máximo de 
1 certificado 

35 

3 

Especialização em Serviço 
Social/Psicologia/Ciências 
Sociais/Gestão Pública e, ou 
Social\Política Social/Mediação de 
Conflitos (reconhecida pelo MEC, 
mínimo de 360h) 

10 
pontos por 
diploma ou 
certificado  

máximo de 
2 

certificados 
20 

4 
Experiência profissional em Cras ou 
Creas 

20 
pontos por 
ano de 
experiência 

máximo de 
5 anos 

100 

5 Experiência profissional em outros 
Serviços/Sociassistenciais  

5 
pontos por 
ano de 
experiência 

máximo de 
4 anos 

20 

6 Experiência profissional em Conselhos 
(conselheiros/Secretaria executiva) 

5 
pontos por 
ano de 
experiência 

máximo de 
2 anos 

10 

7 Experiência Profissional em outras 
políticas e serviços sociais 

5 
pontos por 
ano de 
experiência 

máximo de 
2 anos 

10 

8 Estágio em serviço social ou psicologia 
na política de assistência social 

5 
pontos por 
ano de 
experiência 

máximo de 
2 anos 

10 

Total 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DE ANÁLISE CURRICULAR PARA OS CARGOS DE ENSINO 

MÉDIO 
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Critérios Pontuação 
Base 

Descrição Pontuação 
Máxima 

1 Ensino Superior em instituição 
reconhecida pelo MEC 

40 
40 pontos por 
diploma ou 
certificado  

máximo de 1 
certificado 

40 

2 
Curso de informática (pacote office), 
com no mínimo 20 horas/aulas 

 30                                                                                                                           
30 pontos por 
diploma ou 
certificado  

máximo de 1 
certificado 

30 

3 
Curso e formação relacionada com 
atendimento ao público, com no 
mínimo 10 horas/aulas 

20 
20 pontos por 
certificado ou 
diploma 

máximo de 1 
certificado 20 

3 Experiência como Assistente 
Administrativo em Cras ou Creas 

45 
45 pontos por 
meses de 
experiência 

máximo de 2 
anos 

90 

4 
Experiência como Assistente 
Administrativo em outros 
Serviços/Sociassistenciais  

10 pontos por ano 
de experiência 

máximo de 2 
anos 

20 

5 
Experiência como Assistente 
Administrativo  em Conselhos 
(conselheiros/Secretaria executiva) 

10 pontos por ano 
de experiência 

máximo de 2 
anos 

20 

6 Experiência Profissional em outras 
políticas públicas 

10 pontos por ano 
de experiência 

máximo de 2 
anos 

20 

Total 250 

 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DE ANÁLISE CURRICULAR PARA OS CARGOS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Critérios 
Pontuação 

Base 
Descrição 

Pontuação 
Máxima 

1 Moradia no território 100         -------- 
Comprovante de 

endereço nominal do 
candidato 

100 

2 
Experiência como 
Auxiliar de Serviços 
Gerais em CRAS e CREAS 

100 
50 pontos por 
ano de 
experiência  

máximo de 2 anos 100 

3 
Experiência como 
Auxiliar de Serviços 
Gerais  

50 
50 pontos por 
ano de 
experiência 

máximo de 1  ano 50 

Total 250 
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ANEXO V 

TERMO DE COMPROMISSO 

(a ser preenchido no ato de admissão) 

 

Sob as penas da Lei e em conformidade com o disposto no Art. 37, inciso XVI, da Constituição da 

República e com as disposições da Lei Complementar nº 1.533/1997, DECLARO, para os devidos fins 

que:  

 

[  ] Não sou servidor(a) da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, bem como empregado(a) ou servidor(a) de suas subsidiárias ou 

controladas; 

  

[  ] Sou servidor(a) da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 

dos Municípios, ou empregado(a) ou servidor(a) de empresa subsidiária ou controlada pelos 

referidos entes federativos, nas hipóteses previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da 

República, desde que comprovada a compatibilidade de horários, ocupando o seguinte cargo/função, 

com a seguinte jornada: Nome______________________________________________________, ocupante do 

cargo/função_______________________________________________________________, 

Lotação___________________________________________________________________, 

Jornada___________________________________________________________________.  

 

Em obediência à súmula vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que:  

 

[  ] Não possuo qualquer vínculo, de parentesco ou de matrimônio, afim ou consanguíneo, até o 

terceiro grau, ou por adoção, com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador-Geral, 

Controlador-Geral, Subsecretários, ou qualquer outro ocupante de cargo de direção, chefia ou 

assessoramento, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, bem 

como dos Vereadores ou de qualquer ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento da 

Câmara Municipal.  

 

[  ] Possuo os seguintes parentes em exercício de cargo em comissão, no âmbito da Administração 

Direta (Secretarias e demais órgãos) e indireta (autarquias, fundações ou empresas) do Poder 

Executivo, ou no âmbito do Poder Legislativo do Município de Nova Lima:  

A) Nome_____________________________________________________, grau de parentesco __________________________ 

ocupante do cargo em comissão de __________________________________________ Lotação 

________________________.  
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B) Nome_____________________________________________________, grau de parentesco __________________________ 

ocupante do cargo em comissão de __________________________________________ Lotação 

________________________.  

Sou sabedor que a inveracidade das declarações neste ato proferidas, acarretarão consequências 

jurídico-administrativas cabíveis e tornarão nulo de pleno direito o Contrato Administrativo firmado 

com o Município de Nova Lima.  

 

Nova Lima, _______de _____________de 2022.  

 

 

 

__________________________________________________ 

(Assinatura) 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO EM REGIME ESPECIAL PARA LOCAÇÃO DE FORÇA LABORAL, A 
TÍTULO PRECÁRIO E POR PRAZO DETERMINADO CELEBRADO EM CONFORMIDADE COM A LEI 
N. º 1.533/97 E SUAS ALTERAÇÕES. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado neste ato pelo Sr. Prefeito Municipal, João Marcelo Dieguez Pereira e ou o Sr. Álvaro 
Alonso Perez Morais de Azevedo, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. 

CONTRATADO: nome completo, nacionalidade, residente à      , Município/MG Cep: portador do RG 
sob o n. º, CPF e da Carteira de Trabalho  

 

Cláusula I – DO REGIME DE CONTRATAÇÃO 

As cláusulas e condições abaixo avençadas regem-se pelas normas de direito público contidas na Lei 
Municipal de n. º 1.533 de 30/12/97, regidos pelo Estatuto do Servidor conforme Lei Municipal 2.677 
de 01/04/2019. 

Cláusula II – DO OBJETO 

Contratação de profissional para atuar junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no 
cargo xxxxxxxx, nos termos e locais a serem determinados pelo contratante, respeitando os limites 
de sua qualificação. 

Cláusula III – DA FINALIDADE 

A contratação reveste-se de extremo interesse público, com o propósito de suprir a necessidade 
transitória e excepcional para desempenhar atividades no CRAS do bairro Água Limpa 

Cláusula IV – DO PRAZO CONTRATUAL 

IV-1 – A duração inicial será em xxxxxxxx e findando-se em xxxxxxx, podendo ser prorrogado ou 
rescindido por conveniência administrativa, dentro dos ditames da Lei Municipal 1.533/97 

IV-2 – As eventuais ausências ou falhas legais, inclusive de acidentes, não terão efeito de prorrogar o 
prazo acima firmado. 

Cláusula V – DA JORNADA DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO 

Durante a vigência do presente contrato, o Contratado cumprirá a jornada de 200 horas mensais e 
receberá a sua remuneração no valor de R$ xxxxxx por mês. 

Cláusula VI – DA RESCISÃO E DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

VI-1 – A rescisão contratual se dará: 

a. Pelo contratante, por conveniência administrativa, independentemente de aviso; 
b. Pelo contratado, por iniciativa própria, desde que haja comunicado de sua vontade com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
VI-2 – A extinção do contrato se dará por decurso do prazo avençado. 
VI-3 – Em qualquer das hipóteses descritas nessa cláusula, não caberá qualquer tipo de indenização, 
cabendo ao Contratado o saldo de salário, gratificação natalina e férias proporcionais, se for o caso. 
 
Cláusula VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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VII-1 – Além das obrigações constantes da Lei e das mencionadas neste contrato, obriga-se a 
Contratada a observar o regulamento interno da Contratante. 
 
VII-2 – Tratando-se de Contrato Administrativo de Direito Público, sob regime especial, todo 
contencioso será dirimido na Justiça Comum do Estado, instalada nesta Comarca de Nova Lima. 
 
VII-3 – As despesas decorrentes da presente contratação, correrão por conta de dotação 
orçamentária própria do Município, consignada no orçamento municipal vigente dentro do período 
instrumentalizado. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente documento em 02 (duas) vias de igual 
teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1 – A cláusula III deverá ser preenchida de acordo com a necessidade transitória (ex: férias, licença-
maternidade, tratamento da saúde e para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público), devendo ser indicado o nome do servidor substituído. 
 
2 – Nos casos de licença para tratamento de saúde, perdurar-se-á até a data de retorno do INSS.        
 
3 – O contrato deverá conter assinatura de duas testemunhas. 
 
 

Nova Lima, 26 de setembro de 2022.  
 
 
 

__________________________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADO 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

CONTRATANTE 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
                            1:__________________________   2:____________________________ 

 


