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EDITAL N.º 001/2015 DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 

 
A Câmara Municipal de Matozinhos torna público que, nos termos do artigo 37, 

inciso IX da Constituição Federal fará realizar contratação por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público. Faz saber a todos os interessados que 
preencherem os requisitos constantes deste edital, que se encontram abertas, no período de 13 
de outubro de 2015 a 10 de novembro de 2015, no horário das 13:00 às 17:00 horas, na sala de 
Recursos Humanos – Térreo – Prédio da Câmara – Rua Oito de Dezembro, 400 - centro- 
Matozinhos/MG, as inscrições para contratação temporária e formação de cadastro reserva de 
profissional(is) para desempenhar(em) a função pública abaixo relacionada: 

 
Estarão abertas também inscrições para os cargos abaixo especificados 

 
FUNÇÃO Nº DE VAGAS CARGA 

HORÁRIA 
VENCIMENTO ESCOLARIDADE 

Vigia Formação cadastro de 

reserva 

30 hs. 

semanais 

1.642,59 Ensino fundamental 

Motorista Formação cadastro de 

reserva 

30 hs. 

semanais 

1.889,27 Ensino 

Fundamental 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

Formação Cadastro 

Reserva. 

30 hs. 

semanais 

1.437,22 Ensino 

Fundamental 

 
Os candidatos selecionados celebrarão contratos administrativos temporários sob-

regime estatutários. 
 
 
DAS VAGAS 
 
O presente edital tem por objetivo a formação de quadro de reserva para atender 

demanda urgente Câmara Municipal, uma vez que alguns cargos demandam preenchimento 
imediato e temporário em razão do afastamento temporário do titular do cargo, recomendando a 
existência de quadro de reserva para que não ocorra a interrupção do serviço. 

 
 
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS 
 
A contratação ocorrerá pelo prazo máximo de 180 dias, renovável por igual período, 

podendo o contrato ser imediatamente rescindido em caso de retorno do titular substituído ou 
conclusão do concurso para provimento efetivo dos cargos vagos. 

 
DA DESISTÊNCIA DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS 
 
O Contratado poderá desistir do contrato, desde que comunique a Chefia de  

Recurso Humano, com antecedência mínima de 30(trinta dias). 
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É vedada, sob pena de nulidade, a contratação da mesma pessoa, com fundamento 
neste edital, ainda que para atividades diferentes, antes de decorrido 90 (noventa) dias do 
término do contrato. 

 
CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) ter idade mínima de 21(vinte e um) anos completos até a data da assinatura do 

contrato temporário, para Vigia e Motorista, para auxiliar de serviços Gerais 18(dezoito anos) 
c) para os cargos relacionados acima, o candidato(a) deverá ter a devida 

escolarização. 
d) preencher os requisitos para o exercício temporário do cargo, no que se refere à 

documentação exigida e grau de escolaridade; 
e) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente edital. 
 
OBS.: Os candidatos que não preencherem as condições acima serão eliminados 

da seleção. 
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições serão efetuadas nos períodos de 13 de outubro de 2015 a 10 

novembro de 2015, no horário das 13:00 às 17:00 horas na sala de Recursos Humanos – Térreo 
do Prédio da Câmara – Rua Oito de Dezembro nº 400 – Centro – Matozinhos MG.  

No ato da inscrição, deverá ser preenchida uma ficha, com todos os dados pessoais 
e profissionais. 

O candidato ficará de posse do recibo, constando o número da inscrição. 
Uma vez inscritos, os candidatos terão a oportunidade de concorrer às chamadas 

até a realização do concurso, não necessitando fazer nova inscrição. 
Não serão aceitas inscrições de motorista cuja experiência seja inferior a 12(doze) 

meses. 
 
DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Não serão cobradas taxas de inscrição. 
 
DO PROCESSO 
 
O processo consiste em seleção de pessoal, através de chamadas que serão 

divulgadas em tempo hábil, inclusive pela internet, no sitio da Câmara Municipal – 
www.camaramatozinhos.mg.gov.br. 

A classificação do Processo Seletivo se dará com base nos dados fornecidos pelo 
candidato, no ato da inscrição e analise do currículo. 

No momento de realização das chamadas esses dados serão conferidos e se 
constatado a falta de veracidade dos mesmos, o candidato será automaticamente 
desclassificado do processo seletivo. 

 
 
DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA O CARGO VIGIA 
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A análise de documentos observará a seguinte ordem, tendo prioridade: 
1º. – O candidato que tiver curso de  vigilante,  
2º. – O candidato que estiver realizando curso na área de segurança; 
3º. – O candidato que possuir maior período de experiência na área de trabalho a que se 
destinam as vagas (Contagem de tempo) e currículo. 

 
DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA MOTORISTA 
 
A análise de documentos observará a seguinte ordem, tendo prioridade: 

1º. – O candidato que tiver curso direção defensiva. 
2º. – O candidato que possuir maior período de experiência na área de trabalho a que se 
destinam as vagas. (contagem de Tempo) e currículo. 

 
DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS. 
1º O candidato que possuir maior período de experiência na área de trabalho a que se destinam 
as vagas. (contagem de tempo) e currículo. 

 

DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA O CARGO DE VIGIA 
 

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

FUNÇÃO REQUISITOS 
INDISPENSÁVEIS 

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 

 
VIGIA 

 
Possuir conhecimentos básicos 
em informática 

 
1º - Possuir curso de formação na área de 
vigilância. 

 

DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA O CARGO DE MOTORISTA 
 

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

FUNÇÃO REQUISITOS 
INDISPENSÁVEIS 

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 

 
MOTORISTA 

 
Carteira Nacional de 
habilitação no mínimo 
categoria “B” 

 
Direção defensiva. 

 

DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA O CARGO AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS. 

 
CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO 

FUNÇÃO REQUISITOS 
INDISPENSÁVEIS 

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 

 
AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 

GERAIS 

Experiência comprovada 
no mínimo de 6 (seis) 
meses. 
 

 
Apresentar currículo 
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DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS NO ATO DA 

CONTRATAÇÃO 
 
Original e Xerox (02 cópias) de: 
a) 02 fotos 3 x 4; 
b) Carteira de Identidade; 
c) CPF; 
d) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição; 
e) Comprovante de escolarização; 
f) Comprovante de residência; 
g) Certidão de bons antecedentes emitida pela Justiça estadual desta cidade e 

comarca; 
h) Ficha de bons antecedentes emitida pelo Instituto de Identificação. 

 
Os candidatos selecionados deverão apresentar impreterivelmente todos os 

documentos exigidos no presente edital, no ato da contratação, sob pena de desclassificação. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e recurso para a 

Presidência. 
 

 
ANEXO; 
 
Modelo de ficha de inscrição. (será fornecida pelo Recursos Humanos) 

 
 
 
 
 

Matozinhos, 04 outubro de 2015. 
 
 

 
 

 
CLÁUDIO AFONSO MOREIRA                                        AGNALDO PEREIRA DA SILVA 

      Chefe Recurso Humanos                                                             Presidente da Câmara  

 
 
 
 

 


