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CRONOGRAMA DE TRABALHO DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2019 
Cargos públicos dos setores: ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL/EDUCAÇÃO/SAÚDE 

 
QUADRO I – CRONOGRAMA DE TRABALHO 

ITEM RESPONSÁVEL ATIVIDADES DATA 

01 Prefeitura Municipal de Governador 
Valadares 

Data da publicação do Edital no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no Diário Oficial do Município de 
Governador Valadares e jornal de circulação regional. 12/09/2019 

02 Candidato Data de início e encerramento das inscrições. 18/11 a 18/12/2019 
Até ás 23h59min. 

03 Candidato Período para requerimento de isenção da taxa de inscrição. 18, 19 e 20/11/2019 

04 Candidato Período de envio do Laudo Médico para os Candidatos que irão concorrer às vagas de PNE, conforme item 08 – 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, deste Edital. 18/11 a 03/12/2019 

05 MSM Consultoria Data para divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção no site: www.msmconsultoria.com.br e no 
Diário Oficial do Município de Governador Valadares. 

09/12/2019 
Até ás 18h00min. 

06 Candidato Prazos para interposição de recursos referentes ao resultado da análise dos pedidos de isenção – e-mail: 
recursos@msmconsultoria.com.br 10, 11 e 12/12/2019 

07 MSM Consultoria Data para divulgação das respostas dos recursos referentes ao resultado da análise dos pedidos de isenção para 
consulta no site: www.msmconsultoria.com.br 

17/12/2019 
Até ás 18h00min. 

08 Candidato Data limite para pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição. 20/12/2019 

09 MSM Consultoria Data para informar à Prefeitura Municipal de Governador Valadares, o número de Candidatos inscritos. 30/12/2019 

10 MSM Consultoria Data para divulgação do relatório de Candidatos inscritos por cargo público no site: www.msmconsultoria.com.br 
e no Diário Oficial do Município de Governador Valadares. 

07/01/2020 
Até ás 18h00min. 

11 MSM Consultoria Data para divulgação do relatório de Candidatos inscritos que solicitaram atendimento especial, conforme item 8, 
no site: www.msmconsultoria e no Diário Oficial do Município de Governador Valadares. 

07/01/2020 
Até ás 18h00min. 

12 Candidato 
Data limite para solicitar à Empresa Organizadora e Realizadora do Concurso Público informações sobre eventual 
omissão do nome de Candidato no relatório de Candidatos inscritos por cargo público e no relatório de Candidatos 
que solicitaram atendimento especial – e-mail: msm@msmconsultoria.com.br  

10/01/2020 

13 MSM Consultoria 
Data para a publicação do Edital de convocação dos Candidatos inscritos para aplicação das provas objetivas de 
múltipla escolha, no site: www.msmconsultoria.com.br e no Diário Oficial do Município de Governador 
Valadares. 

27/01/2020 
Até ás 18h00min. 

14 MSM Consultoria Data para divulgação do Cartão de Inscrição no site: www.msmconsultoria.com.br para conhecimento dos 
Candidatos dos locais de aplicação das provas. 

31/01/2020 
Até ás 18h00min. 

15 MSM Consultoria DATA DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 09/02/2020 

16 MSM Consultoria Data da divulgação do Gabarito Oficial de respostas das provas, no site: www.msmconsultoria.com.br e no 
Diário Oficial do Município de Governador Valadares. 

11/02/2020 
Até ás 18h00min. 

17 Candidato Prazo para interposição de recursos dos Candidatos, referentes ao Gabarito Oficial das provas – e-mail: 
recursos@msmconsultoria.com.br 12, 13 e 14/02/2020 

18 MSM Consultoria Data para divulgação das respostas dos recursos interpostos pelos Candidatos, referentes ao Gabarito Oficial para 
consulta no site: www.msmconsultoria.com.br 

02/03/2020 
Até ás 18h00min. 

19 MSM Consultoria Data para divulgação do resultado das notas dos Candidatos para consulta no site: www.msmconsultoria.com.br  03/03/2020 
Até ás 18h00min. 

20 Candidato Prazo para interposição de recursos referentes ao resultado das notas – e-mail: recursos@msmconsultoria.com.br 04, 05 e 06/03/2020 

 
21 

 
MSM Consultoria Data para divulgação das respostas aos recursos interpostos pelos Candidatos, referentes ao resultado das notas das 

provas para consulta no site: www.msmconsultoria.com.br  
10/03/2020 

Até ás 18h00min. 

22 MSM Consultoria 
Data para a publicação do Edital de convocação dos Candidatos aprovados nas provas objetivas, para aplicação da 
prova prática para o cargo público de operador de máquina, no site: www.msmconsultoria.com.br e no Diário 
Oficial do Município de Governador Valadares. 

10/03/2020 
Até ás 18h00min. 

23 Candidato Período de envio da Certidão de participação como jurado para critério de desempate para os Candidatos 
aprovados na prova objetiva de múltipla escolha, conforme item 18 – DO DESEMPATE, deste Edital. 11, 12 e 13/03/2020 

24 Candidato Período de envio dos Títulos para os aprovados nas provas objetivas de múltipla escolha dos cargos públicos 
descritos no item 13 – DOS TÍTULOS, deste Edital. 11, 12 e 13/03/2020 

25 MSM Consultoria DATA DA PROVA PRÁTICA DO CARGO PÚBLICO OPERADOR DE MÁQUINA 15/03/2020 

26 MSM Consultoria Data para divulgação dos resultados da apuração dos Títulos para consulta no site: www.msmconsultoria.com.br e 
no Diário Oficial do Município de Governador Valadares. 

24/03/2020 
Até ás 18h00min. 

27 Candidato Prazo para interposição de recursos referente à divulgação da apuração dos Títulos – e-mail: 
recursos@msmconsultoria.com.br 25, 26 e 27/03/2020 

28 MSM Consultoria Data para respostas dos recursos interpostos pelos Candidatos, referente aos Títulos, para consulta no site: 
www.msmconsultoria.com.br  

31/03/2020 
Até ás 18h00min. 

29 MSM Consultoria Divulgação dos relatórios: Classificação Final dos Candidatos e Classificação Final dos Candidatos Deficientes 
no site: www.msmconsultoria.com.br e no Diário Oficial do Município de Governador Valadares. 

03/04/2020 
Até ás 18h00min. 

30 Candidato Prazo para interposição de recursos referente à divulgação do resultado final – e-mail: 
recursos@msmconsultoria.com.br 06, 07 e 08/04/2020 

31 MSM Consultoria Data limite para envio dos relatórios de Classificação Final dos Candidatos e Classificação Final dos Candidatos 
Deficientes à Prefeitura Municipal de Governador Valadares, após prazo recursal do item 30 – Quadro I. 10/04/2020 

Obs.: Os Candidatos inscritos deverão ficar atentos às publicações e divulgações do referido Concurso Público, no site: www.msmconsultoria.com.br e no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Governador Valadares-MG, para evitar perda de prazo dos recursos. 
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 
Cargos públicos dos setores: ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL/EDUCAÇÃO/SAÚDE 

 
O Prefeito Municipal de Governador Valadares - MG, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que estarão abertas, 
no período de 18 de novembro a 18 de dezembro de 2019, as inscrições para o CONCURSO 
PÚBLICO de provas e provas de títulos para provimento efetivo de vagas existentes no quadro de 
pessoal a ser regido em conformidade ao previsto na Lei municipal nº 3.583/1992 e suas alterações 
posteriores; Lei complementar municipal nº 145/2012 e suas alterações posteriores; Lei municipal 
nº 6.436/2013 e suas alterações posteriores; Lei complementar municipal nº 170/2014 e suas 
alterações posteriores; Lei complementar municipal nº 204/2015 e suas alterações posteriores; e 
demais legislações aplicáveis a espécie, relacionadas no QUADRO IV deste Edital, com grupos 
ocupacionais, nomenclaturas, requisitos, vencimentos mensais, número de vagas e carga horária 
semanal constantes do QUADRO IV, obedecendo às normas seguintes: 
  
01 - DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO LOCAL DE TRABALHO 
 
1.1 O regime jurídico a que se subordinará o Candidato aprovado e nomeado, será o Estatuário. 
1.2 Os Candidatos aprovados serão nomeados de acordo com os requisitos da Lei municipal nº 

3.583/1992 e suas alterações posteriores; Lei complementar municipal nº 145/2012 e suas 
alterações posteriores; Lei municipal nº 6.436/2013 e suas alterações posteriores; Lei 
complementar municipal nº 170/2014 e suas alterações posteriores; Lei complementar 
municipal nº 204/2015 e suas alterações posteriores; e demais legislações aplicáveis a espécie. 

1.3 Local de trabalho: repartições da Administração Municipal, em todo território do Município 
(distritos, povoados, zona urbana e zona rural) ou nas repartições de outras Entidades com as 
quais o Município mantém convênio, a critério da Administração Municipal. 

 
02 – DOS CARGOS PÚBLICOS 
 
2.1  Os cargos públicos, objetos do presente Concurso Público para nomeação, são os constantes 

do QUADRO IV deste Edital. 
2.2  Os vencimentos constantes do QUADRO IV estarão sujeitos a reajustes, na forma da Lei. 
 
03 - DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO 

PÚBLICO 
 
3.1  A fiscalização e o acompanhamento do Concurso Público competirá à Comissão nomeada 

pelo Chefe do Poder Executivo, através de Ato Administrativo. 
3.2  A fim de manter a necessária coordenação, a Prefeito do Município de Governador Valadares 

indicará quantas pessoas forem necessárias, para acompanhar a realização do Concurso 
Público, às quais incumbirão fiscalizar a aplicação das provas e apuração do resultado por 
processo eletrônico de leitora óptica junto à Empresa Organizadora e Realizadora do 
Concurso Público, tomando as medidas necessárias à manutenção do sigilo. 

3.3 Compete ao Prefeito do Município de Governador Valadares, a homologação do resultado do 
Concurso Público, à vista do relatório apresentado pela Empresa Organizadora e Realizadora 
do Concurso Público, dentro de até 05 (cinco) dias úteis contados da publicação do resultado 
final. 

3.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, com supressões ou acréscimos, 
imprescindíveis à sua plena elucidação, a ocorrer mediante prévio Comunicado Público que 
será publicado no site: www.msmconsultoria.com.br e no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Governador Valadares. 
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04 - DOS LOCAIS E DATAS PARA INSCRIÇÕES 
 
4.1  As inscrições presenciais estarão abertas no período, compreendido entre 18 de novembro a 

18 de dezembro de 2019, das 12h00min ás 17h00min nos dias úteis, na: 
 

 
Prefeitura Municipal de Governador Valadares – MG 

Central de Atendimento ao Cidadão 
Rua Marechal Floriano, nº 905 - Centro 
Governador Valadares – Minas Gerais 

 
 
4.1.1 Pela internet: no site: www.msmconsultoria.com.br conforme especificado no item 06. 
4.1.2 Não serão considerados dias úteis: sábado, domingo e feriados para as inscrições 

presenciais. 
 
05 - DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1  O Candidato deverá preencher as seguintes condições para a sua inscrição no Concurso 

Público: 
5.1.1 Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira conforme disposto em Lei Federal e, em caso de 

nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos políticos, na forma do disposto no 
Decreto Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972 e artigo 12, parágrafo 1º c/c artigo 37, 
inciso I da Constituição Federal; 

5.1.2 A inscrição deverá ser feita pelo próprio Candidato ou, em caso de impedimento, por outra 
pessoa, havendo necessidade de apresentação de documento de identidade e CPF do 
Candidato quando optar por fazer a inscrição presencial. 

5.2 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição a ser recolhido através de boleto bancário 
impresso no ato da inscrição, conforme valor especificado no QUADRO IV deste Edital, 
correspondente ao cargo público em que concorrerá. O simples ato do pagamento da taxa de 
inscrição, sem os atendimentos das demais formalidades deste Edital, não assegura ao 
Candidato a efetivação da inscrição. 

5.3 A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida ao Candidato, nos casos de desistência 
de participação no Concurso Público ou por perda de prazo para comparecimento às provas, 
sendo admitida excepcionalmente a devolução do valor da inscrição, por culpa ou omissão da 
Empresa Organizadora e Realizadora do Concurso Público, e nos casos de alteração sem 
prévia publicação da data da realização das provas; exclusão do Concurso Público de cargos 
públicos previstos no Edital; indeferimento ou cancelamento da inscrição; cancelamento ou 
suspensão do Concurso Público por parte da Empresa e duplicidade do pagamento, a ocorrer 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do requerimento da devolução. 

5.4 Será considerada nula a inscrição quando o pagamento da taxa de inscrição não se concretizar 
por qualquer motivo. 

5.5   Os documentos em original do Candidato serão devolvidos no ato da realização da inscrição 
presencial. 

5.6  O Candidato assumirá as consequências de seus eventuais erros e/ou de seu Procurador, 
quando do preenchimento do requerimento de inscrição. 

5.7  Não será permitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional ou provisória, via postal ou 
fax. 

5.8  O Candidato que se inscrever para mais de um cargo público, só poderá fazer uma única 
prova por turno, mesmo que as outras provas de suas inscrições estejam na mesma sala, sob  
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 pena de todos os Cartões respostas preenchidos serem anulados. 
5.9 O Candidato terá que se sujeitar às normas deste Edital respeitando o horário, local e data de 

prova que serão determinados em Edital de Convocação para realização das provas que será 
publicado no site: www.msmconsultoria.com.br , no Diário Oficial do Município de 
Governador Valadares e afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Governador 
Valadares, local da inscrição presencial, conforme datas do Cronograma de Trabalho - 
QUADRO I. 

5.10  O campo reservado ao CÓDIGO DO CARGO PÚBLICO do requerimento de inscrição não 
poderá ter erro de digitação sob pena de INDEFERIMENTO da inscrição. 

5.11  Julgados os pedidos de inscrições, com o exame da documentação apresentada e satisfeitas as 
exigências, a Empresa Organizadora e Realizadora do Concurso Público homologará as 
inscrições, ocorrendo, após, a divulgação da lista dos inscritos no site: 
www.msmconsultoria.com.br , no Diário Oficial do Município de Governador Valadares e 
por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, local da 
inscrição presencial. 

5.12 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo público, situação que 
poderá ser objeto de nova inscrição dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Trabalho. 

5.13 O requerimento de inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e 
intransferíveis. 

 
06 - DAS INSCRIÇÕES E DAS INSCRIÇÕES PELA INTERNET 
 
6.1 Será admitida inscrição via internet, através do site: www.msmconsultoria.com.br, solicitada 

entre 08h00minh do dia 18/11/2019 e até ás 23h59min do dia 18/12/2019, observado o 
horário oficial de Brasília/DF. 

6.2 Para efetuar a inscrição é obrigatório o número correto do cadastro de pessoa física (CPF) do 
Candidato. 

6.3 O Candidato, após preencher o requerimento de inscrição, deverá imprimir o protocolo para 
as devidas conferências. 

6.4 O boleto bancário estará disponível no site: www.msmconsultoria.com.br e deve ser impresso 
para pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do formulário de 
requerimento de inscrição online. 

6.5 O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 
20/12/2019. Não será processado qualquer registro de pagamento posterior a esta data. 

6.6 O boleto bancário gerado no site: www.msmconsultoria.com.br , é o único meio de 
pagamento aceitável para esta modalidade de inscrição. 

6.7 Não será aceito pedido de troca de cargo público, uma vez efetivada a inscrição. 
6.8 O Candidato que se inscrever pela internet não deverá enviar cópia do documento de 

identidade e CPF, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais 
no ato de inscrição, sob as penas da Lei. 

6.9 A MSM Consultoria & Projetos Ltda., não se responsabiliza por solicitação de inscrição via 
internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores e celulares, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, que não forem de 
responsabilidade dos organizadores do Concurso Público. 

6.10 O Candidato que porventura extraviar ou danificar o seu boleto bancário poderá acessar o site: 
www.msmconsultoria.com.br e gerar uma segunda via do mesmo. 

6.11 O Candidato que pagar a taxa de inscrição após a data de vencimento do boleto bancário terá 
a sua inscrição indeferida com direito a ressarcimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data do requerimento de devolução. 

6.12 A homologação da inscrição realizada será feita somente após a comprovação do pagamento  
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 do boleto da taxa de inscrição pela Instituição Bancária. 
6.13 A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário, utilizando-se o código de barras. 

Não será de responsabilidade da MSM Consultoria & Projetos Ltda. ou da Prefeitura 
Municipal de Governador Valadares, inscrições cujas taxas não tenham sido pagas através do 
boleto bancário gerado no ato da inscrição e que não possam ser comprovadas. NÃO será 
aceito pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque, depósito ou transferência 
entre contas. 

6.14 A MSM Consultoria & Projetos Ltda., não se responsabiliza por pagamento de inscrição via 
internet, aplicativo ou Instituição bancária, o qual não foi recebido e comprovado por motivos 
de ordem técnica dos computadores e celulares, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados com comprovação de pagamento, que não forem de responsabilidade 
dos organizadores do Concurso Público. 

6.15 É de responsabilidade do Candidato, verificar a autenticidade do boleto gerado através 
da conferência dos números de controle indicados na primeira página do boleto 
impresso. 

6.16 O boleto utilizado para pagamento da taxa de inscrição deste Concurso Público será do Banco 
do Brasil S/A, sendo a representação numérica do código de barras iniciada pelos números 
001. A fim de evitar pagamento de boleto fraudado, antes de efetuar o pagamento, 
verifique os primeiros números constantes no código de barras, o nome do Banco e os 
números de controle indicados na primeira página do boleto impresso. 

6.17  Caso o boleto verificado não seja autêntico, o Candidato deverá evitar o pagamento e entrar 
em contato com a Empresa MSM Consultoria & Projetos Ltda., através de e-mail: 
msm@msmconsultoria.com.br ou pelo telefone (33) 3522-4949, para recebimento de um 
boleto autêntico. 

6.18 O Candidato que efetuar o pagamento de boleto que contenha números que não 
coincidem com os números indicados para conferência na primeira página do boleto 
impresso, não terá sua inscrição efetivada. 

6.19  É de responsabilidade do Candidato, verificar a situação de sua inscrição após o pagamento e 
comunicar à Empresa sobre eventual omissão. 

6.20 O Candidato que pagar a taxa de inscrição e não constar seu nome no relatório de Candidatos 
inscritos por cargo público terá o prazo de 03(três) dias úteis a partir da divulgação, conforme 
determinado no item 11 do QUADRO I – Cronograma de Trabalho para comunicar o fato a 
MSM Consultoria & Projetos Ltda., sob pena de ter a sua inscrição indeferida. 

 
07 – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
7.1  Será isento do pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público, o Candidato amparado 

pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008 e/ou pela Lei Federal nº 13.565, de 30 de abril 
de 2018. 

7.2  Fará jus à isenção total de pagamento do valor da inscrição o Candidato que, comprovar 
inscrição no CadÚnico - Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, de que 
trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, comprovando ser membro de família de 
baixa renda, nos termos do Decreto, ou; 

7.3 Fará jus à isenção total de pagamento do valor da inscrição o Candidato que, comprovar ser 
doador de medula óssea em Entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 

7.4    Os pedidos de isenção da taxa de inscrição somente serão aceitos mediante entrega dos 
documentos comprobatórios que são: 

7.4.1 Para o Candidato inscrito no CadÚnico, Comprovante de Cadastramento no Cadastro 
Único para os Programas Sociais do Governo Federal, emitido no site: 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php ou pela Secretaria Municipal  
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 de Assistência Social; 
7.4.1.1 Não será aceito cópia de folha de resumo de entrevista para inscrição nos programas sociais, 

cópia de cartão dos programas sociais, número de NIS e outros que não comprovem a 
validade da inscrição no CadÚnico, ou qual é tão somente o Comprovante de Cadastramento 
no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal. 

7.4.2 Para o Candidato doador de medula óssea, Declaração emitida por Entidade reconhecida 
pelo Ministério da Saúde, onde comprova ser doador de medula óssea; 

7.4.2.1 A declaração do subitem 7.4.2 deverá ser original ou cópia autenticada, comprovação que se 
dará através de sua inscrição no REDOME – Registro Brasileiro de Doadores de Medula 
Óssea, ou Declaração expedida por Órgão oficial ou Entidade credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, Hemocentros e nos Bancos de sangue dos Hospitais, devidamente 
atualizado. 

7.4.2.3 Não será aceito cópia de carteirinhas e outros, onde não demonstrem a validade do cadastro 
de doador de medula óssea. 

7.4.3 Declaração de indisponibilidade de recursos financeiros, sob as penas da Lei, de que não 
dispõe de recursos financeiros, conforme modelo constante no anexo III deste Edital; 

7.4.4 Cópia do documento de identidade de reconhecimento nacional (Carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares; Secretarias de Segurança Pública; Institutos de Identificação; Corpos de 
Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos Órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos); Passaporte; Certificado de Reservista; Carteiras Funcionais 
do Ministério Público; Carteiras Funcionais expedidas por Órgão público que, por Lei Federal 
sejam válidos como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação). 

7.4.5 O Candidato deverá enviar o boleto bancário gerado no site da Empresa Organizadora 
e Realizadora do Concurso Público juntamente com a documentação dos subitens 7.4.1, 
7.4.2, 7.4.3 e 7.4.4. Caso seja indeferida a isenção, o Candidato deverá emitir segunda via do 
boleto bancário e efetuar o pagamento. 

7.5 A MSM Consultoria & Projetos Ltda., consultará o Órgão Gestor do CadÚnico para verificar a 
veracidade das informações prestadas pelo Candidato. 

7.6 Não será concedida a isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição ao Candidato que 
não possua a inscrição no CadÚnico já identificado e confirmado na base de dados do 
CadÚnico, na data da sua inscrição. 

7.7 Será indeferida a inscrição quando constatada falsidade na declaração de indisponibilidade de 
recursos, sendo publicada no site: www.msmconsultoria.com.br e no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Governador Valadares, a relação das inscrições deferidas e 
indeferidas. 

7.8  Os pedidos de isenção da taxa de inscrição somente serão aceitos quando requeridos no 
período de 18, 19 e 20/11/2019. 

7.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de isenção entregues ou remetidos fora do prazo 
estipulado. 

7.10 O Candidato só poderá solicitar a isenção apenas para um cargo público. 
7.11 O simples preenchimento dos dados necessários para o pedido de isenção da taxa de inscrição, 

não garante ao interessado a isenção da taxa, a qual será julgada por Banca examinadora e os 
resultados serão publicados no site: www.msmconsultoria.com.br , no Diário Oficial do 
Município de Governador Valadares e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
Governador Valadares, no dia 09 de dezembro de 2019. 

7.12 A documentação referente ao pedido de isenção da taxa de inscrição prevista no item 07, 
subitens 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 e 7.4.5 do Edital, poderá ser entregue na Prefeitura Municipal 
de Governador Valadares, local das inscrições presenciais em envelope pardo lacrado, ou 
encaminhada via Correios com AR (aviso de recebimento) com as informações que seguem 
para: 
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PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
Nome do Candidato: xxxxxx 

  
 
7.12.1 O nome do Candidato e seu endereço completo deverão constar no verso do envelope. 
7.13 Todos os documentos deverão ser encaminhados de uma única vez, não se admitindo 

complementação, inclusão e/ou substituição de documentos. 
7.14 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o Candidato que prestar informação falsa com o 

intuito de usufruir da isenção de que trata os subitens 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 e 7.4.4, estará sujeito 
a: 

7.14.1 Cancelamento da inscrição e exclusão do Concurso Público, se a falsidade for constatada 
antes da homologação de seu resultado; 

7.14.2 Exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do 
resultado e antes da nomeação para o cargo público; 

7.14.3 Declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua 
publicação. 

7.15 Caso comprovado falsidade de documento, será esse encaminhado ao Ministério Público para 
providências cabíveis. 

 
08 – DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 
 
8.1  A Pessoa com deficiência é assegurado o direito de se inscrever no presente Concurso 

Público, para o cargo público com atribuições compatíveis à sua situação, sendo-lhe reservado 
5% (cinco por cento) das vagas de cada cargo público oferecido neste Concurso Público.  

8.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 8.1 resultar em número fracionado, este 
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente e a fração inferior a 0,5 (cinco 
décimos) para o número inteiro anterior. 

8.2 A ordem de convocação para os Candidatos com deficiência será obedecido o percentual 
reservado de 5% (cinco por cento) no Edital, sendo que a 1ª (primeira) vaga a ser destinada a 
Pessoa com deficiência será a 5ª (quinta) vaga, seguida da 21ª (vigésima primeira) vaga; 41ª 
(quadragésima primeira) vaga, 61ª (sexagésima primeira) vaga e, assim, sucessivamente 
sendo mantido o percentual de 5% (cinco por cento) estabelecido no Edital. 

8.3 As Pessoas com deficiência, que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhes são 
facultadas no Inciso VIII do Art. 37 da Constituição Federal e Decreto Federal nº 3.298 e 
alterações posteriores, de 20 de dezembro de 1999, é assegurado o direito de inscrição no 
presente Concurso Público desde que a deficiência seja compatível com as atribuições objeto 
do cargo público em provimento. 

8.4  Para fins de identificação de cada tipo de deficiência adotar-se-á a definição contida no art. 4º 
do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações posteriores, que regulamentou a Lei Federal 
nº 7.853 de 1989, com as alterações advindas do Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro 
de 2004, conforme as definições a seguir: 

 a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,  
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 triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho dos cargos; 

 b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000HZ e 3.000HZ; 

 c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 
0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º, ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer condições anteriores. Visão Monocular (Súmula Vinculante nº 377 do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ); 

 d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; 
utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e 
trabalho; 

 e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
 f) Transtorno do espectro autista – Lei nº 2.764 de 27 de dezembro de 2012 - Síndrome clínica 

caracterizada na forma: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação 
e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não 
verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver 
e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e 
repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos 
motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

8.5  A Pessoa com deficiência deverá preencher o anexo V deste Edital declarando sua deficiência 
e enviar juntamente com a sua documentação de acordo com o subitem 8.6, caso o Candidato 
não envie o Laudo Médico não será considerado deficiente apto para concorrer às vagas 
reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no requerimento de inscrição. 

8.6  A Pessoa com deficiência que se inscrever para o referido Concurso Público, deverá 
encaminhar no período de 18 de novembro a 03 de dezembro de 2019, pelos Correios via 
Sedex com AR, o Laudo Médico original ou cópia autenticada com expressa referência do 
CID expedido no prazo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições com as 
informações que seguem para: 
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PD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Nome do Candidato: xxxxxx 

 
 
8.6.1 O nome do Candidato e seu endereço completo deverão constar no verso do envelope. 
8.6.2 Não será aceito Laudo Médico postado após o dia 03 de dezembro de 2019. 
8.7  Será eliminado da lista de Candidatos deficientes, o Candidato cuja deficiência especificada 

no requerimento de inscrição não se constate.  
8.8  A Pessoa com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição conforme as 

determinações previstas neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
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8.9  Caso necessite de condições especiais para se submeter às provas previstas neste Edital, o 

Candidato deverá solicitá-las por escrito de acordo com o anexo VI, justificando os motivos 
de sua solicitação e enviar o pedido juntamente com o Laudo Médico no período de 18 de 
novembro a 03 de dezembro de 2019 pelos Correios via Sedex com AR ou Carta registrada 
para o endereço descrito no subitem 8.6. 

8.10 A Pessoa com deficiência visual poderá optar por prestar provas mediante ajuda de um Ledor 
da Empresa Organizadora e Realizadora do Concurso Público, ou através da utilização de 
prova ampliada, solicitada conforme subitem 8.9. 

8.11 O atendimento diferenciado obedecerá a critérios de viabilidade e de razoabilidade e será 
comunicado ao Candidato caso seja negado a sua solicitação. 

8.12 Será divulgado o relatório de atendimento especial, conforme item 11 do Cronograma de 
Trabalho – QUADRO I, referente aos Candidatos que solicitaram o atendimento. 

8.13 A omissão do Candidato de solicitar condições especiais implicará a realização das provas em 
igualdade de condições com os demais Candidatos, não sendo concedido qualquer 
atendimento especial no dia da prova. 

8.14 As Pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 
nº 3.298/99 e suas alterações posteriores, participarão do Concurso Público em igualdade de 
condições com os demais Candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e 
critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida 
para os demais Candidatos. 

8.15 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

8.16  A nomeação dos Candidatos aprovados atenderá os critérios do número de vagas de ampla 
concorrência considerando a alternância e proporcionalidade entre o número total de vagas e o 
número de vagas reservadas aos Candidatos com deficiência de acordo com os subitens 8.2 e 
8.3 deste Edital.  

8.17 A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo na 
primeira, a pontuação de todos os Candidatos aprovados e classificados, inclusive a das 
Pessoas com deficiência, e na segunda, somente a pontuação destes últimos.  

8.18 Não havendo Candidatos aprovados para as vagas reservadas às Pessoas com deficiência, 
estas serão preenchidas pelos demais Candidatos, com estrita observância da ordem 
classificatória. 

8.19 O Candidato aprovado e classificado no Concurso Público será submetido a exames médicos e 
complementares pelo Município, que irão avaliar a sua condição física e mental.  

8.20  O serviço médico-pericial municipal terá decisão terminativa quanto à compatibilidade da 
deficiência do Candidato com as atribuições do cargo público, devendo seu parecer ser 
fundamentado. 

8.21 O Candidato que, após avaliação médica, não for considerado deficiente nos termos da 
Legislação vigente, permanecerá somente na lista geral de classificação do cargo público para 
o qual se inscreveu.  

8.22  Os casos omissos neste Edital em relação às Pessoas com deficiência obedecerão ao disposto 
no Decreto Federal nº 3.298/1999, Decreto Federal nº 5.296/2004, Lei Federal nº 7.853/1989, 
Lei Federal nº 2.764/2012, Súmula Vinculante nº 377 do STJ e suas alterações posteriores. 

 
09 - DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO 
 
9.1  O Cartão definitivo de inscrição é o documento que possibilita o acesso do Candidato à sala 

de provas, que deverá ser guardado cuidadosamente para orientação do Candidato no dia das 
provas. O documento de identidade original de reconhecimento Nacional que contenha 
fotografia é indispensável para triagem na portaria e acesso à sala de provas. O Candidato que 
não estiver munido com o documento de identidade original dentro da sala de provas, estará  
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 sujeito a ser eliminado do Concurso Público. 
9.2  Os Cartões definitivos de inscrições dos Candidatos inscritos no Concurso Público estarão à 

disposição no site: www.msmconsultoria.com.br a partir das 18h00min do dia 31 de janeiro 
de 2020 e na Prefeitura Municipal de Governador Valadares, local da realização das 
inscrições presenciais. 

9.3 É obrigação do Candidato conferir no Cartão definitivo de inscrição: nome; o nº do 
documento de identidade utilizado na inscrição e a sigla do órgão expedidor. Em caso de erro 
de digitação, comunicar imediatamente à MSM Consultoria & Projetos Ltda. para a devida 
correção através do telefone (33) 3522-4949 ou e-mail: msm@msmconsultoria.com.br 

9.4 Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do Candidato, no número do documento de 
identidade utilizado na inscrição ou na sigla do órgão expedidor serão também anotados pelo 
Aplicador de prova no dia, no horário e no local de realização das provas, e constarão na Ata 
de Ocorrências do Concurso Público. 

9.5 As solicitações de correções referentes ao Cartão definitivo de inscrição serão aceitas até as 
17h00min do dia 05 de fevereiro de 2020, após essa data, as solicitações deverão ser no dia 
das provas ao Aplicador de prova, onde o mesmo irá constar em Ata. 

 
10 - DO CONTEÚDO DO CONCURSO PÚBLICO  
 
10.1  O Concurso Público será realizado em 03 (três) etapas. 
10.2  A primeira etapa consistirá de provas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos 

públicos descritos no QUADRO IV, deste Edital. 
10.3 A segunda etapa consistirá de prova de Títulos para os cargos públicos especificados no 

subitem 13.4, deste Edital. 
10.4 A terceira etapa consistirá de prova prática para o cargo público de: operador de máquina 

pesada (escavadeira hidráulica; motoniveladora; pá carregadeira; retroescavadeira; rolo 
compactador). 

10.5 Os detalhes, por cargo público, fazem parte do QUADRO IV deste Edital. 
10.6 As provas objetivas, que terão a duração máxima de 03 (três) horas, consistirão em questões 

de múltipla escolha, conforme QUADRO IV deste Edital, cada uma com 04 (quatro) opções 
de resposta, das quais apenas 01 (uma) será correta. 

 
11 – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DA ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS 
 
11.1  Os programas das matérias sobre os quais versarão as provas objetivas de múltipla escolha 

integram o presente Edital da página 44 à página 103. 
11.2 As atribuições dos cargos públicos integram o presente Edital da página 104 à página 136. 
 
12 - DAS PROVAS E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
12.1  O Concurso Público de que trata este Edital consistirá das provas descritas no item 10 deste 

Edital, bem como constante do QUADRO IV. 
12.2 As provas objetivas serão de caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO, com notas e 

pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo apresentadas às disciplinas em um único 
caderno, de acordo com cada cargo público, especificado no QUADRO IV deste Edital. 

12.3 Será classificado e aprovado, o Candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% 
(cinquenta por cento) em cada uma das disciplinas do caderno de prova, dentro do número de 
vagas, especificadas no QUADRO IV deste Edital. 

12.4 Os Candidatos aprovados no subitem 12.3, porém não classificados dentro do número de 
vagas do QUADRO IV deste Edital, serão submetidos à formação de reserva de cadastro, de 
acordo com item 17 deste Edital. 
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12.5 Será eliminado do Concurso Público, o Candidato que não obtiver o mínimo de 50% 

(cinquenta por cento) em cada uma das disciplinas do caderno de prova, conforme subitem 
12.3. 

12.6 As questões não assinaladas no Cartão Resposta e questões que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível, não serão computadas. 

12.7 As respostas do caderno das provas objetivas deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, 
que é o único documento válido para correção eletrônica. Sendo da responsabilidade 
exclusiva do Candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emenda ou 
rasura, ainda que legível. 

12.8 O Candidato que não entregar o Cartão Resposta devidamente ASSINADO no prazo 
estipulado será, automaticamente, eliminado do Concurso Público. 

12.9 Não haverá substituição do Cartão Resposta por erro do Candidato, salvo em situações em 
que a Empresa Organizadora e Realizadora do Concurso Público julgar necessária. 

12.10  O Cartão Resposta deverá ser preenchido conforme instruções do QUADRO III deste Edital 
e instruções contidas na primeira contra capa do caderno de prova, ficando o Candidato ciente 
de que a marcação de forma diferente e a falta de assinatura no local reservado, incidirá na 
anulação do Cartão Resposta. 

12.11  Caso sejam anuladas questões pela Empresa Organizadora e Realizadora do Concurso 
Público, estas somarão pontos em favor de todos os Candidatos, exceto quando a resposta 
marcada pelo Candidato for compatível com a do primeiro Gabarito oficial. 

12.12  O uso de BORRACHA ou CORRETIVO na superfície do CARTÃO RESPOSTA acarretará 
a anulação do mesmo, conforme instruções na primeira contra capa do caderno das provas. 

12.13  Os Candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final, obedecendo 
ao limite de vagas existentes no QUADRO IV de cada cargo público onde especifica o 
número de vagas existentes neste Edital. 

 
13 – DOS TÍTULOS 
 
13.1 A avaliação de Títulos tem caráter apenas classificatório. 
13.2 A avaliação de Títulos será aplicada somente para os Candidatos aprovados nas provas 

objetivas. 
13.3 Pontos por Títulos: Os Títulos de conclusão de Pós Graduação, Mestrado e Doutorado 

deverão obedecer ao que o MEC determina pela RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 1, DE 08 DE 
JUNHO DE 2007, e serão apresentados em forma de Diplomas conforme especifica o 
QUADRO II deste Edital. 

13.4 Serão considerados os Títulos apresentados apenas para os cargos públicos de: 
 

 Inspetor escolar; 
 Pedagogo analista; 
 Pedagogo escolar; 
 Planejador educacional; 
 Professor Municipal II – Anos iniciais; 
 Professor Municipal II – Educação infantil; 
 Professor Municipal II - Artes; 
 Professor Municipal II - Ciências; 
 Professor Municipal II - Educação física; 
 Professor Municipal II – Ensino religioso; 
 Professor Municipal II – Geografia; 
 Professor Municipal II – História; 
 Professor Municipal II – Informática educacional; 
 Professor Municipal II – Língua inglesa; 
 Professor Municipal II – Língua portuguesa; 
 Professor Municipal II – Matemática. 
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13.5  O número de pontos atribuídos aos Diplomas dos Candidatos inscritos nos cargos públicos 

relacionado no subitem 13.4 pela conclusão em Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado 
inerente ao cargo público deste Concurso Público, serão no máximo de 05 (cinco) pontos por 
Candidato conforme quadro abaixo: 

 
QUADRO II 

Item Atribuição de Pontos para Avaliação de Títulos  Máx. de Títulos  Pontos por Título 

01 Diploma devidamente registrado em Órgão ou Instituição competente de 
conclusão de curso de Pós-Graduação em nível de especialização na área 
específica, com carga mínima de 360 horas, acompanhado do Histórico 
Escolar, onde constem as disciplinas cursadas e as respectivas cargas 
horárias. 

02 (dois)  1 ponto  
Máximo de 2 pontos 

02 Diploma, devidamente registrado em Órgão ou Instituição competente de 
conclusão de Mestrado, na área específica, acompanhado do Histórico 
Escolar, onde constem as disciplinas cursadas e as respectivas cargas 
horárias.  

01 (um) 2 pontos 
Máximo de 2 pontos 

 

03 Diploma devidamente registrado em Órgão ou Instituição competente de 
conclusão de Doutorado na área específica, acompanhado do Histórico 
Escolar onde constem as disciplinas cursadas e as respectivas cargas 
horárias.  

01 (um) 3 pontos 
Máximo de 3 pontos 

 
13.5.1 As cópias autenticadas dos Títulos acompanhados com o Histórico escolar especificados no 

subitem 13.3 e QUADRO II deste Edital dos Candidatos inscritos no Concurso Público 
deverão ser encaminhadas juntamente com a Ficha informativa de Títulos, devidamente 
preenchida, conforme modelo constante do anexo VII deste Edital, no período de 11, 12 e 13 
de Março de 2020, conforme item 24 do Cronograma de Trabalho – QUADRO I. 

13.5.2 Os Títulos deverão ser encaminhados em envelope pardo, lacrado e identificado, pelos 
Correios via Sedex com AR ou Carta registrada averiguando-se sua tempestividade pela 
postagem com as informações que segue para: 
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Rua Desembargador Eustáquio Peixoto, nº 205 - Bairro São Diogo 
CEP: 39.803-007 - Teófilo Otoni - MG 

 
 

Concurso Público – Edital nº 001/2019 
Prefeitura Municipal de Governador Valadares – MG 

TÍTULOS 
Nome do Candidato: xxxxxx 

  
 
13.5.3 O nome do Candidato e seu endereço completo deverão constar no verso do envelope. 
13.6 Todos os Títulos deverão ser entregues ou encaminhados de uma única vez, não se admitindo 

complementação, inclusão e substituição de documentos dentro do prazo estabelecido no 
Edital. 

13.7 O Candidato que se inscrever para mais de um cargo público, deverá enviar os Títulos 
separadamente por cargo público. 

13.8 Os Diplomas entregues ou enviados via Sedex com AR ou Carta registrada de conclusão de 
Pós Graduação, Mestrado e Doutorado deverão obedecer ao que o MEC determina pela 
RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 1, DE 08 DE JUNHO DE 2007. 

13.9  Os Títulos entregues ou enviados guardarão direta relação com as atribuições do cargo 
público em Concurso Público. 

13.10  Não serão atribuídos pontos aos Títulos entregues ou encaminhados sem especificação clara 
da carga horária e o que determina o QUADRO II. 

13.11 Os Títulos entregues ou encaminhados, referentes ao QUADRO II item 02 e 03, caso  
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  excedam o número máximo de Títulos, poderão ser pontuados de acordo com o item 01, 

como complementação do número máximo de Títulos previstos no item 01. 
13.12 Será de responsabilidade exclusiva do Candidato o envio da documentação referente a Títulos 

entregues no local da realização da inscrição presencial conforme subitem 13.3.1 ou 
encaminhamento via SEDEX com AR ou Carta registrada. 

13.13 A cópia apresentada não será devolvida em hipótese alguma e não será considerada, para 
efeito de pontuação, a cópia que não esteja autenticada e sem o acompanhamento do 
Histórico escolar. 

13.14 Não serão aceitos comprovantes de Títulos postados após o dia 13 de março de 2020. 
 
14 - DA PROVA PRÁTICA E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
14.1  A prova prática será aplicada para os cargos públicos de operador de máquina pesada: 

escavadeira hidráulica, motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira e rolo 
compactador.  

14.1.1 Somente serão submetidos à prova prática, os Candidatos aprovados na prova objetiva 
de múltipla escolha. 

14.1.2 Os Candidatos que se inscreverem para o cargo público de operador de máquina pesada, 
deverão encaminhar dentro do período de inscrições, cópia da CNH – Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria “C” ou “D” ou “E” para o e-mail: msm@msmconsultoria.com.br 
juntamente com o telefone de contato e endereço residencial, sob pena de não realizar a prova 
prática. 

14.2 A prova prática para o cargo público de operador de máquina pesada é de caráter eliminatório 
e visa verificar a capacidade do Candidato em desempenhar as atividades típicas da categoria 
funcional. 

14.2.1 Os Candidatos aprovados na prova objetiva de múltipla escolha, que estiverem posicionados 
em ordem decrescente da nota obtida, até 10 (dez) vezes o número de vagas ofertadas para os 
cargos públicos de operador de máquina pesada de escavadeira hidráulica, motoniveladora, pá 
carregadeira, retroescavadeira e rolo compactador, serão submetidos à prova prática, 
conforme especificado no subitem a seguir: 

14.2.2  
Cargo público Nº de vagas 

previstas no 
Edital 

Nº de Candidatos aprovados que serão convocados 
para a prova prática 

Operador de máquina pesada - 
escavadeira hidráulica 

01 10 

Operador de máquina pesada – 
motoniveladora 

01 10 

Operador de máquina pesada – pá 
carregadeira 

01 10 

Operador de máquina pesada – 
retroescavadeira 

01 10 

Operador de máquina pesada – rolo 
compactador 

01 10 

 
14.2.3 Na ocorrência de empate no último lugar, todos os Candidatos que obtiverem a mesma nota 

serão convocados para a prova prática de operador de máquina, conforme relatório que será 
divulgado juntamente com o Edital de Convocação. Os demais Candidatos aguardarão nova 
convocação, caso haja necessidade. 

14.2.4 A prova prática para o cargo público de operador de máquina será realizada de acordo com 
as normas e instruções que se seguem. Constará de um percurso de itinerário a ser 
determinado pela Banca examinadora e com a presença de um Examinador, com tempo até 20 
(vinte) minutos para sua realização. Na avaliação da prova de percurso, o Examinador  


