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EDITAL Nº 001/2012
ERRATA

- Faz alterações e acréscimos no item 2:

Onde lê: função Oficineiro da Assistência Social - corte e costura – 02 vagas, leia-se 
01 vaga.

Acrescenta 01 função: 

Função
Nº  de 
Vagas

Valor  de 
repasse 
mensal

Carga 
Horária 
Semanal

Oficineiro da Assistência Social – Dança Clássica 01 1027,00 20h

- Acrescenta no item 3:

3.1.15 - DAS ATRIBUIÇÕES DO OFICINEIRO DE DANÇA CLÁSSICA

Ministrar aulas de balé – nas modalidades baby class, clássico, modern jazz, entre 
outros, de acordo com a demanda do Serviçpo; Acompanhar e registrar frequência 
dos alunos; Receber, acompanhar, orientar e arquivar as produções desenvolvidas 
pelos alunos, conforme planejamento; Participar da formação inicial, continuada e 
final; Realizar planejamentos coletivos. 
Vaga: 01
01 vaga CRIA

- Acrescenta ao item 5:
5.3  -  ter  nacionalidade  brasileira  ou  portuguesa  e,  em  caso  de  nacionalidade 
portuguesa,  estar  amparado  pelo  estatuto  de  igualdade  entre  brasileiros  e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, conforme § 1º art. 
12, da Constituição da República Federativa do Brasil; 
5.4 - estar em dia com as obrigações eleitorais e, se candidatos do sexo masculino, 
também com as obrigações militares; 
5.5  -  não  ter  sofrido,  no  exercício  da  profissão,  penalidade  incompatível  com a 
função; 
5.6 - comprovar aptidão física e mental para o desempenho das atribuições;
5.7 - não participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade 
civil,  nem  exercer  comércio,  que  seja  prestadora  de  serviços  para  a  Prefeitura 
Municipal de Mariana; 
5.8  -  ter  idade  máxima  de  70  anos  completos  até  a  data  da  entrega  da 
documentação com fulcro no Inciso II, § 1º, Art. 40 da Constituição Federal;

- Acrescenta no item 6:
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6.2:
f) A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem 
como a apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas, determinará 
o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos decorrente, em qualquer 
época.
g)  A composição da  pontuação  de cada  candidato  será  feita  por  meio  de  soma 
algébrica  simples  dos  pontos  alcançados  na  comprovação  dos  documentos 
apresentados.

6.3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
6.3.1 Das vagas destinadas ao cargo/área de atuação, 10% serão reservadas aos 
candidatos com deficiência.
6.3.2  A  deficiência  não  poderá  impedir  e/ou  prejudicar  as  atribuições  da 
especialidade do cargo.
6.3.3 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b)  encaminhar  laudo médico  original  ou cópia  simples acompanhada do original, 
emitido  nos  últimos  doze  meses,  atestando  a  espécie  e  o  grau  ou  nível  da 
deficiência,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classificação 
Internacional de Doenças, bem como a provável causa da deficiência até o último dia 
de entrega dos documentos;
6.3.4 O laudo médico (ou cópia simples acompanhada do original)  terá  validade 
somente para este processo seletivo e não será devolvido, assim como não será 
fornecida cópia dessa documentação.
6.3.5  O  candidato  que,  no  ato  da  inscrição,  se  declarar  com  deficiência,  caso 
aprovado e classificado na seleção, terá seu nome publicado em lista à parte;
6.3.5  O  candidato  com  deficiência,  reprovado  por  não  ter  sido  considerado 
deficiente, será eliminado da seleção;
6.3.6  As  vagas  definidas  no  subitem  5.1  que  não  forem  providas  por  falta  de 
candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificação por cargo/área de atuação;
6.3.7  O  candidato  aprovado,  portador  de  deficiência,  deverá  atender  as  demais 
disposições  legais  pertinentes  aos  critérios  de  contratação,  conforme  legislação 
específica.

- Acrescenta no item 7:

7.4 – Critérios de desempate:

7.4.1  –  Em  caso  de  empate  na  pontuação  dos  candidatos,  terá  preferência  o 
candidato mais idoso.

7.4.2  Caso  persista  o  empate  a  definição  será  feita  por  maior  pontuação  nas 
comprovações de experiência profissional.
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7.5 - A composição da pontuação de cada candidato será feita por meio de soma 
algébrica  simples  dos  pontos  alcançados  na  comprovação  dos  documentos 
apresentados.
7.6 - DA CLASSIFICAÇÃO 
7.6.1 -  A  classificação final  dar-se-á em ordem decrescente  obtida por  meio  do 
somatório dos pontos obtidos.
7.6.2  No  caso  de  empate  na  nota  final,  serão  adotados  como  critério  para 
desempate, os relacionados no “item 7” deste Edital.
7.7 DO RESULTADO:
7.7.1 - O resultado parcial da contratação por tempo determinado será divulgado no 
endereço eletrônico http://www.mariana.mg.gov.br, bem como no Diário Oficial do 
Estado, conforme cronograma.
7.7.2  Data  do  resultado  final:  04/07/2012,  no  endereço  eletrônico 
http://www.mariana.mg.gov.br e no Diário Oficial do Estado.
7.8 - DOS RECURSOS
7.8.1 O prazo de recurso é de 01 (um) dia útil após a publicação da lista com os 
candidatos aprovados, ou seja, dia 02/07/2012 das 8h00min até as 17h00min.
7.8.2  Os  eventuais  recursos  de  revisão  de  nota  ou  classificação  deverão  ser 
protocolados,  devidamente  identificado  e  fundamentado,  no  Departamento  de 
Protocolo, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Mariana/MG, na Praça JK, 
S/N, Bairro Centro.
7.9 - DA HOMOLOGAÇÃO
7.9.1 O Resultado Final será Homologado através de Portaria e publicado no Diário 
Oficial do Estado, e no endereço eletrônico http://www.mariana.mg.gov.br.
7.10 - DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
7.10.1. Além da comprovação dos requisitos básicos, o candidato deverá apresentar 
os documentos relacionados abaixo, no ato da convocação: 
a) carteira de identidade; 
b) CPF; 
c) PIS/PASEP (número e data);
d) título de eleitor (com os dois últimos comprovantes de votação ou certidão de 
quitação com as obrigações eleitorais emitida pelo TRE – Tribunal Regional Eleitoral); 
e) certificado de reservista ou dispensa de incorporação (para candidatos do sexo 
masculino);
f) certidão de casamento e/ou união estável, se for o caso;
g) certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos, sendo o caso;
h) comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo);
i) 2(duas) fotos 3x4;
j) atestado de saúde física e mental para o exercício da função; 
7.10.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF,  títulos  eleitorais,  carteiras  de motorista  (sem foto),  carteiras  de estudante, 
carteiras  funcionais  sem  valor  de  identidade,  nem  documentos  ilegíveis,  não-
identificáveis e/ou danificados.
7.10.3  A  falta  de  comprovação  de  qualquer  um  dos  requisitos  básicos,  dos 
documentos comprobatórios ou das informações prestadas pelo candidato impedirá a 
contratação do mesmo.
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- Acrescenta no item 8:

8.13 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos 
os atos, editais e comunicados referentes a este certame.
8.14 - O candidato que fizer uso de documento falso, comparecer substituindo outro 
ou  utilizar-se  de  algum  artifício  ilegal  e  imoral,  além  de  ser  eliminado  dessa 
Contratação estará sujeito às sanções previstas no Código Penal Brasileiro.
8.15 -  As  despesas  com transporte,  alimentação,  alojamento  e outras  similares, 
durante  a  realização  da  inscrição  para  esta  Contratação,  correrão  por  conta  do 
candidato.
8.16  -  Não  serão  fornecidos  atestados,  cópia  de  documentos,  certificados  ou 
certidões relativos a notas de candidatos reprovados.
8.17  -  O  candidato  aprovado  selecionado,  que  na  data  da  contratação  estiver 
impedido, por problemas particulares, perderá sua vaga, tornando-se desistente e 
consequentemente excluído do rol dos aprovados.
8.18 - Durante a vigência do contrato por tempo determinado, a Prefeitura Municipal 
de Mariana se reserva o direito de proceder às convocações em número que atenda 
ao  interesse  e  as  necessidades  do  município,  de  acordo  com  a  disponibilidade 
orçamentária.
8.19  -  Havendo  desistência  de  candidatos  convocados  para  a  contratação,  a 
Secretaria Municipal de Administração procederá, durante o prazo de vigência da 
contratação por tempo determinado, quantas convocações forem necessárias para o 
provimento das vagas oferecidas neste edital, e as que vierem a surgir, seguindo 
rigorosamente a ordem de classificação estabelecida na Portaria de Homologação.
8.20 - O candidato selecionado deverá manter atualizado seu endereço residencial 
junto a Prefeitura Municipal de Mariana, dentro do prazo de vigência deste Processo 
Seletivo Simplificado. 
8.21 - Os casos omissos neste edital serão submetidos à análise da Procuradoria 
Geral do Município, dentro de suas respectivas competências.

- Altera o item 9:

Atividade Data
Inscrições 27 e 28 de junho de 2012
Resultado Parcial 30 de junho de 2012
Recurso 02 de julho de 2012
Resultado Final e Homologação 03 de julho de 2012
Convocação para contratação 04 de julho de 2012

Roberto Rodrigues
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