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Município de Além Paraíba/MG 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2015 

 
RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

 
A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos 
administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº 001/2015 supracitado: 
 
1 – O Preâmbulo do edital de nº 001/2015, passa vigorar com a seguinte redação; 
 
“A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA/MG torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de vagas para o seu 
quadro de servidores, com base na legislação municipal vigente, notadamente as Leis Complementares nos 001/1990, 003/1993, 1.518/93, 1.519/93, 1.522/1994, 1.527/1994, 1.528/1994, 
1.578/1995, 1.592/1995, 1.593/1995, 1.710/1996, 1.735/1996, 1.781/1997, 1.786/1997, 1.810/1997, 1.814/1997, 1.942/2000, 2.032/2001, 2.034/2001, 2.335/2005, 2.425/2006, 
2.709/2009 e 3.345/2015, bem como o Decreto Municipal 5.179/2015, na Portaria nº 135/2015 e na Constituição Federal, que dão respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas 
neste Edital.” 
 
2 – Onde se lia “Coordenador PROCON” passa-se a ler, em todo o corpo do Edital 001/2015 “Coordenador Jurídico”. 
 
3 – Passa a vigorar no Edital 001/2015, o cargo “Coordenador Administrativo”, sendo que no item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES”, no subitem 5.1 na “TABELA III - CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR NAS DEMAIS ÁREAS”, na tabela do subitem 5.2 em “CARGOS” na parte da “TARDE”, no “ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA” em “CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS” no “Nível Superior nas demais Áreas” e no “ANEXO III – ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS DOS CARGOS” no “Nível Superior nas demais 
Áreas”, passam a vigorar, respectivamente, com as seguintes redações; 
 

Coordenador Administrativo 1 - 
Ensino Superior em Administração e/ou Administração Pública e 
experiência de 1 (um) ano com registro no respectivo Conselho de 
Fiscalização do Exercício Profissional 

62,00 40 h/s 1.777,57 

.... 
 

TABELA III - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR NAS DEMAIS ÁREAS 

CARGO: Assistente Social, Coordenador Administrativo e Coordenador Jurídico. 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

Língua Portuguesa 10 1,0 

Conhecimentos de Informática 5 1,0 

Raciocínio Lógico 10 1,0 

Conhecimentos Gerais 5 1,0 

Conhecimentos Específicos 10 1,0 

TOTAL DE QUESTÕES 40 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 40 pontos 

.... 
 

DATA PROVÁVEL HORÁRIO CARGOS 

14 de fevereiro de 2016 (Domingo)  
TARDE: 14h30min às 17h30min 
 (horário oficial de Brasília/DF) 

Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Apoio Operacional, Mecânico, 
Coordenador Administrativo, Coordenador Jurídico, Enfermeiro, Guarda Municipal, 
Médico, Nutricionista, Orientador Educacional, Professor de Educação Física, Professor 
Municipal I, Recepcionista, Supervisor Pedagógico, Técnico em Contabilidade, Técnico 
de Radiologia e Telefonista. 

.... 
 
“COORDENADOR ADMINISTRATIVO 
Teoria Geral do Estado; Direito Constitucional: Poder Constituinte; Teoria da Constituição; Sistema de controle de constitucionalidade. Constituição Brasileira: arts. 37 a 41; 44 a 88; e 163 a 
169; Gestão de Pessoal: Autoridade e responsabilidade. Delegação e descentralização. Processo decisório. Administração de recursos humanos. Conflito: dimensões organizacionais e 
pessoais. Motivação. Liderança. Controle estratégico, tático e operacional. Sistema de informações gerenciais. Elaboração de documentação técnica rotineira: pareceres, laudos e 
atestados e registros legais. Noções de segurança do trabalho. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município. Ética 
Profissional.” 
.... 
 
“COORDENADOR ADMINISTRATIVO 
Planejar e organizar os serviços técnico-administrativos, a utilização de recursos humanos, materiais e financeiros, bem como propor princípios e normas, colaborando na produtividade, 
eficiência e eficácia dos serviços públicos.” 
 
4 – O item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES”, em “NÍVEL SUPERIOR NAS DEMAIS ÁREAS”, em “REQUISITOS ESPECÍFICOS “ no cargo de “Coordenador Jurídico” , passa a vigorar com a 
seguinte redação; 
 

Coordenador Jurídico 1 - 
Ensino Superior em Direito e experiência de 2 (dois) anos na profissão 
com registro no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício 
Profissional 

62,00 40 h/s 1.777,57 

 
5 – No item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES”, em “NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO” em “REQUISITOS ESPECÍFICOS” os cargos de “Orientador Educacional e Supervisor 
Pedagógico”, passam a vigorar, respectivamente, com as seguintes redações; 
 

Orientador Educacional 2 - 
Ensino Superior com Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação 
específica em Orientação Educacional 

55,00 30 h/s 1.562,24 

Supervisor Pedagógico 2 - 
Ensino Superior com Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação 
específica em Supervisão Pedagógica 

55,00 30 h/s 1.562,24 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bpmap.png
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6 – No item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES”, em “NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ALFABETIZADO)” em “VAGAS” nos cargos de “Artífice de Manutenção – Calceteiro (nesse 
cargo passa a vigorar uma vaga para PcD), Artífice de Manutenção – Eletricista, Artífice de Manutenção – Obras, Artífice de Manutenção – Pintura de Edificações, Artífice de Manutenção 
– Sinalização Viária, Artífice de Manutenção – Hidráulica, Auxiliar de Obras e Serviços – Cemitério, passam a vigorar com as seguintes redações; 
 

Artífice de Manutenção – Calceteiro 4 1 Ensino Fundamental Incompleto 36,00 44 h/s 788,00 

Artífice de Manutenção – Eletricista 1 - Ensino Fundamental Incompleto 36,00 44 h/s 788,00 

Artífice de Manutenção – Obras 4 - Ensino Fundamental Incompleto 36,00 44 h/s 788,00 

Artífice de Manutenção – Pintura de 
Edificações 

1 - Ensino Fundamental Incompleto 36,00 44 h/s 788,00 

Artífice de Manutenção – Sinalização 
Viária 

1 - Ensino Fundamental Incompleto 36,00 44 h/s 788,00 

Artífice de Manutenção – Hidráulica 1 - Ensino Fundamental Incompleto 36,00 44 h/s 788,00 

Auxiliar de Obras e Serviços – Cemitério 2 - Ensino Fundamental Incompleto 36,00 44 h/s 788,00 

 
7 – Onde se lia “Operador de Máquinas” passa-se a ler, em todo o corpo do Edital 001/2015 “Operador de Máquinas Pesadas”.  
 
8 – O cargo de “Guarda Municipal” passa a vigorar em todo o corpo do Edital 001/2015 como “NÍVEL MÉDIO COMPLETO”,  sendo que no item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES” em 
“NÍVEL MÉDIO COMPLETO” passa a vigorar com a seguinte redação; 
 

Guarda Municipal 10 1 Ensino Médio Completo 40,00 40 h/s 788,00** 

 
9 – Passa a vigorar no Edital 001/2015, no “ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA” em “CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS” no 
“Nível Médio Completo” o cargo “Guarda Municipal” com a seguinte redação; 
 
“GUARDA MUNICIPAL 
Noções de primeiros socorros. Noções de Direito Administrativo: Estado, governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios. Poderes 
administrativos. Poderes disciplinares. Poder de polícia. Poderes regulamentares. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. Invalidação, anulação e 
revogação. Prescrição. Bens públicos: conceito, classificações e regras no Código Civil (artigos 98 a 103). Noções de Direito  Constitucional: dos princípios fundamentais (artigos 1º ao 4º). 
Dos direitos e garantias fundamentais (artigos 5º a 11). Da organização do Estado (artigos 18 a 31; 37 a 41). Da segurança pública (art. 144 – os artigos em referência são da Constituição 
Federal de 1988). Noções de Direito Penal: dos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio (artigos 121 a 183). Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a Administração Pública 
(artigos 312 a 337-A – os artigos em referência são do Código Penal). Dos crimes praticados por funcionários públicos contra a Administração em gera l. Funcionário público: conceituação. 
Dos crimes praticados por particular contra a Administração em geral. Noções de Direito Civil: capacidade jurídica (artigos 1º a 10 do Código Civil). Bens considerados em si mesmos 
(artigos 79 a 91 do Código Civil). Legislação de trânsito. Código de Trânsito Brasileiro. Sistema Nacional de Trânsito: composição. Registro e licenciamento de veículos. Habilitação. Normas 
gerais de circulação e conduta. Crimes de trânsito. Infrações e penalidades. Sinalização de trânsito, segurança e velocidade.  Condutores de veículos – deveres e proibições. Ética 
Profissional.” 
 
10 – No item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES”, em “NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ALFABETIZADO)” em “JORNADA” no cargo de “Motorista”, passa a vigorar com a seguinte 
redação; 
 

Motorista 4 1 
Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação na 
categoria “D” ou superior 

36,00 44 h/s 851,73 

 
11 – No item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES”, em “TOTAL PARCIAL DE VAGAS QUADRO GERAL, TOTAL PARCIAL DE VAGAS QUADRO PcD* e TOTAL  GERAL DE VAGAS”, passam a 
vigorar com as seguintes redações; 
 

TOTAL PARCIAL DE VAGAS 
QUADRO GERAL 

109 

TOTAL PARCIAL DE VAGAS 
QUADRO PcD* 

9 

TOTAL GERAL DE VAGAS 118 

 
12 – Os subitens 1.1, 3.1, 3.2.1, 3.2.2.2, 3.3.11.1.2, 3.3.11.2, 3.3.11.8, 3.3.11.9.1, 3.3.14, 3.3.17, 3.4.1, 3.4.2, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3, 5, 5.2, 5.2.1, 7.1, 7.2, 8.3 e 8.3.1 passam vigorar 
respectivamente com as seguintes redações; 
 
“1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será realizado sob a responsabilidade do IDECAN – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL 
NACIONAL, site: www.idecan.org.br e e–mail: atendimento@idecan.org.br, e compreenderá: 1ª Etapa – provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter 
eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – provas práticas, somente para os cargos de Artífice de Manutenção (Calceteiro, Eletricista, Obras, Pintura de Edificações e Hidráulica), Auxiliar de 
Obras e Serviços (Cemitério e Varredor), Mecânico, Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, de caráter eliminatório e classificatório; 3ª Etapa – avaliação de títulos somente para os 
cargos de nível superior na área de educação e nível médio com habilitação para modalidade magistério e/ou educação infantil, de caráter apenas classificatório; 4ª Etapa – avaliação 
física somente para o cargo de Guarda Municipal, de caráter apenas eliminatório; e 5ª Etapa – comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter apenas eliminatório, a ser 
realizada pela Administração Municipal após a homologação do Concurso Público. 
.... 
 
3.1 As inscrições se realizarão via INTERNET: de 14h00min do dia 30 de novembro de 2015 às 23h59min do dia 07 de janeiro de 2 016, no site www.idecan.org.br. Excepcionalmente no 
primeiro dia a inscrição se iniciará às 14h00min. Será disponibilizado um ponto de inscrição para o candidato, pela Prefeitura Municipal, no endereço da Rua Heitor Mendes do 
Nascimento, nº 40, Bairro São José, CEP: 36.660-000, Além Paraíba/MG, no horário de 13h00min às 17h00min. 
.... 
 
3.2.1 Para inscrição o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: a) estar ciente de todas as informações sobre este Concurso Público disponíveis na página do IDECAN 
(www.idecan.org.br) e acessar o link para inscrição correlato ao Concurso; b) cadastrar-se no período entre 14h00min do dia 30 de novembro de 2015 às 23h59min do dia 07 de janeiro de 
2016, observado o horário oficial de Brasília/DF, através do requerimento específico disponível na página citada; c) optar pelo cargo a que deseja concorrer; e d) imprimir o boleto bancário 
que deverá ser pago, em qualquer banco, impreterivelmente, até a data de vencimento constante no documento. O banco confirmará o seu pagamento junto ao IDECAN. ATENÇÃO: a 
inscrição via Internet só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por meio do boleto bancário até a data do vencimento constante no documento. O pagamento após a data 
de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição.  
.... 
 
3.2.2.2 Todos os candidatos inscritos no período de 14h00min do dia 30 de novembro de 2015 às 23h59min do dia 07 de janeiro de 2016 que não efetivarem o pagamento do boleto neste 
período poderão reimprimir seu boleto, no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições (08 de janeiro de 2016) até às 23h59min, quando este recurso será 
retirado do endereço eletrônico www.idecan.org.br. O pagamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado em qualquer agência bancária e seus correspondentes ou 
através de pagamento do boleto on-line. 
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3.3.11.1.2 O candidato que requerer a isenção, por razões de limitações de ordem financeira, deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoa is em conformidade com a solicitação 
determinada no site, somente entre os dias 30 de novembro a 02 de dezembro de 2015, e preencher o formulário descrito no Anexo IV deste Edital e encaminhar impreterivelmente, via 
SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do IDECAN – Caixa Postal 8552, CEP: 70.312-970 Brasília/DF, somente entre os dias 30 de novembro a 03 de 
dezembro de 2015. 
.... 
 
3.3.11.2 A isenção tratada no subitem 3.3.11.1.1 deste Edital poderá ser solicitada somente entre os dias 30 de novembro a 02 de dezembro de 2015 por meio da solicitação de inscrição 
no endereço eletrônico do IDECAN (www.idecan.org.br), devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como 
declarar-se membro de família de baixa renda. 
.... 
 
3.3.11.8 A análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgada até na data provável do dia 21 de dezembro de 2015.  
.... 
 
3.3.11.9.1 Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos, após a fase recursal, cujo resultado será divulgado no dia 30 de 
dezembro de 2015, poderão efetivar a sua inscrição no certame no prazo de inscrições estabelecido no Edital, mediante o pagamento da respectiva taxa. 
.... 
 
3.3.14 O IDECAN disponibilizará no site www.idecan.org.br a lista das inscrições deferidas e indeferidas (se houver), a partir do dia 19 de janeiro de 2016, para conhecimento do ato e 
motivos do indeferimento para interposição dos recursos, no prazo legal. 
.... 
 
3.3.17 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das provas deverá solicitá-la no ato do Requerimento de Inscrição, indicando, claramente, quais os 
recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 08 de janeiro de 2016, impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do IDECAN 
– Caixa Postal 8552, CEP: 70.312-970 Brasília/DF – laudo médico (original ou cópia autenticada) que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será 
indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade.  
.... 
 
3.4.1 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala) e cargo, assim como orientações para realização das 
provas estarão disponíveis a partir do dia 05 de fevereiro de 2016, no endereço eletrônico do IDECAN (www.idecan.org.br), devendo o candidato efetuar a impressão deste Cartão de 
Confirmação de Inscrição (CCI). As informações também poderão ser obtidas através da Central de Atendimento do IDECAN, através de e-mail atendimento@idecan.org.br e telefone 
0800-033-2810. 
.... 
 
3.4.2 Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), constate que sua inscrição não foi aceita, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do 
IDECAN, através de e-mail atendimento@idecan.org.br ou telefone 0800-033-2810, no horário de 8h00min as 17h30min, considerando-se o horário oficial de Brasília/DF, 
impreterivelmente até o dia 10 de fevereiro de 2016. 
.... 
 
4.1.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico até o dia 08 de janeiro de 2016, 
impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do IDECAN – Caixa Postal 8552, CEP: 70.312-970 Brasília/DF. O fato de o candidato se 
inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por uma análise 
de uma Comissão e, no caso de indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência.  
.... 
 
4.2.1 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência que necessite de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo expressamente por ocasião da inscrição 
no Concurso Público, com justificativa acompanhada de parecer original emitido por especialista da área de sua deficiência, nos termos do §2º do art. 40 do Decreto Federal nº 
3.298/1999. O parecer citado deverá ser enviado até o dia 08 de janeiro de 2016, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para o IDECAN, no endereço citado no 
subitem 4.1.2 deste Edital. Caso o candidato não envie o parecer do especialista no prazo determinado, não realizará as provas com tempo adicional, mesmo que tenha assinala do tal 
opção no Requerimento de Inscrição. 
.... 
 
4.2.3 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, bem como a relação dos candidatos que tiverem os pedidos de 
atendimento especial deferidos ou indeferidos para a realização das provas, será divulgada no endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir do dia 19 de janeiro de 2016. 
.... 
 
5. DO CONCURSO 
O processo de seleção deste Concurso Público consistirá na aplicação de provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; provas 
práticas, somente para os cargos de Artífice de Manutenção (Calceteiro, Eletricista, Obras, Pintura de Edificações e Hidráulica), Auxiliar de Obras e Serviços (Cemitério e Varredor), 
Mecânico, Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos somente para os cargos de nível superior na área de educação e nível 
médio com habilitação para modalidade magistério e/ou educação infantil, de caráter apenas classificatório; e avaliação física, somente para o cargo de Guarda Municipal, de caráter 
apenas eliminatório. 
.... 
 
5.2 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  
As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade Além Paraíba/MG, com data inicialmente prevista para o dia 14 de fevereiro de 2016 (Domingo), com duração 
de 3 (três) horas para sua realização, em dois  turnos , conforme disposto no quadro a seguir:  
.... 
 
5.2.1 Os locais de realização da prova escrita, para os quais deverão se dirigir os candidatos, será divulgado a partir de 05 de fevereiro de 2016 no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 
São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova escrita e comparecimento no horário determinado. 
.... 
 
7.1 Será classificado o candidato que obtiver aprovação nas provas escritas objetivas de múltipla escolha, na prova prática (quando houver) e na avaliação física (quando houver). 
.... 
 
7.2 A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas escritas objetivas de múltipla escolha, provas práticas (quando houver), na avaliação de títulos 
(quando houver) e na avaliação física (quando houver). 
.... 
 
8.3 A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à 
inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. Será 
disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na sede da Prefeitura Municipal, no endereço da Rua Heitor Mendes do Nascimento, nº 40, Bairro São José, CEP: 36.660-
000, Além Paraíba/MG, no horário de 12h00min as 18h00min. 
.... 
 

http://www.idecan.org.br/
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8.3.1 Caberá recurso à Comissão contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas: publicação do Edita l, inscrição dos candidatos, divulgação do gabarito oficial e 
divulgação da pontuação provisória nas provas escritas, avaliação de títulos, provas práticas e avaliação física, incluído o fator de desempate estabelecido, até 3 (três) dias úteis após o dia 
subsequente da divulgação/publicação oficial das respectivas etapas.” 
 
13 – Passa a vigorar prova prática para o cargo de “Mecânico”, sendo criado o subitem 5.3.3.10, com a seguinte redação; 
 
“5.3.3.10 Para os candidatos ao cargo de Mecânico, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, à prova prática constará da execução de tarefas como: revisar, 
ajustar, desmontar e montar motores; reparar, consertar e reformar sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar compr imido hidráulico, de refrigeração e outros, bem como 
outras tarefas correlatas ao cargo. Os candidatos serão avaliados quanto à forma adequada para a realização das atividades (10 pontos), agilidade no desempenho das tarefas (5 pontos), 
apresentação pessoal (5 pontos) e resultado satisfatório da atividade solicitada (20 pontos).”  
 
14 – As Tabelas I, II, III e IV do subitem 5.1, passam vigorar com as seguintes redações; 
 

TABELA I - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE 

CARGOS: Enfermeiro, Médico e Nutricionista. 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

Língua Portuguesa 15 1,0 

Saúde Pública 10 1,0 

Conhecimentos Gerais 5 1,0 

Conhecimentos Específicos 10 1,0 

TOTAL DE QUESTÕES 40 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 40 pontos 

 

TABELA II - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

CARGO: Orientador Educacional, Professor de Educação Física e Supervisor Pedagógico. 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

Língua Portuguesa 15 1,0 

Conhecimentos Didáticos e Pedagógicos 10 1,0 

Conhecimentos Gerais 5 1,0 

Conhecimentos Específicos 10 1,0 

TOTAL DE QUESTÕES 40 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 40 pontos 

 

TABELA III - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR NAS DEMAIS ÁREAS 

CARGO: Assistente Social, Coordenador Jurídico e Coordenador PROCON. 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

Língua Portuguesa 10 1,0 

Conhecimentos de Informática 5 1,0 

Raciocínio Lógico 10 1,0 

Conhecimentos Gerais 5 1,0 

Conhecimentos Específicos 10 1,0 

TOTAL DE QUESTÕES 40 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 40 pontos 

 

TABELA IV - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO PARA MODALIDADE MAGISTÉRIO E/OU EDUCAÇÃO INFANTIL, NÍVEL MÉDIO TÉCNICO E MÉDIO COMPLETO 

CARGOS: Nível Médio com Habilitação para Modalidade Magistério e/ou Educação Infantil: Professor Municipal I; Nível Médio Técnico: Técnico em Contabilidade e Técnico de Radiologia; 
e Nível Médio Completo: Assistente Administrativo, Auxiliar de Biblioteca, Fiscal e Secretário Escolar. 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

Língua Portuguesa 10 1,0 

Raciocínio Lógico 5 1,0 

Conhecimentos Gerais 5 1,0 

Conhecimentos Específicos 10 1,0 

TOTAL DE QUESTÕES 30 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 30 pontos 

 
15 – Passa a vigorar no corpo do Edital 001/2015 “DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA QUARTA ETAPA”, com os seguintes subitens e redações;  
 
“5.5 DA AVALIAÇÃO FÍSICA 
 
5.5.1 A avaliação física tem caráter apenas eliminatório e se submeterão a esta etapa somente os candidatos ao cargo de Guarda Municipal, aprovados nas provas escritas objetivas de 
múltipla escolha e classificados em até 4 (quatro) vezes o número de vagas para cada cargo descrito disponibilizadas neste Edital.  
5.5.1.1 No caso de empate na listagem de aprovados na primeira etapa, será realizado preliminarmente o desempate conforme critérios previstos neste Edital, e realizados os testes para 
os candidatos classificados até o limite estabelecido neste subitem. 
5.5.2 A avaliação física terá como objetivo verificar a aptidão física do candidato para o exercício dos cargos, sendo que os candidatos, nesta etapa, terão seus resultados expressos como 
APTO ou INAPTO, não influindo na classificação geral do cargo. 
5.5.3 O candidato convocado para a avaliação física deverá:  
a) apresentar-se com roupa apropriada (short, camiseta, meias e tênis) para os testes específicos; 
b) estar munido de documento oficial de identificação (com foto), na forma prevista neste Edital, e de atestado médico, emitido no máximo há 15 (quinze) dias da data da avaliação, 
especificando que o candidato está apto para realizar atividades que exijam esforço físico, conforme modelos a seguir: 
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MODELO DE ATESTADO MÉDICO 
 
Atesto, sob as penas da lei, que o(a) Sr.(a)_____________________________________________, documento de identidade ________________, nascido em ____/____/____, encontra-se 
apto(a) para realizar esforços físicos, podendo submeter-se à avaliação de condicionamento físico por testes específicos do Concurso Público da Prefeitura Municipal da Além Paraíba/MG, 
para o cargo de Guarda Municipal, conforme Edital nº 001/2015. 
 
Local e data (máximo de 15 dias de antecedência da data da avaliação) 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do profissional – Carimbo – CRM 

 
5.5.4 Considerar-se-á válido o atestado médico em conformidade com os modelos do subitem anterior, expedido em papel timbrado, original, carimbado e assinado por médico da rede 
pública ou privada, constando também o nome do candidato com o respectivo número da cédula de identidade, além da identificação legível do emitente e o número de inscrição do 
Conselho Regional de Medicina – CRM. 
5.5.5 É recomendável que o candidato tenha feito sua refeição com antecedência de no mínimo 2 (duas) horas do horário de realização da etapa. Ainda, ao candidato fumante, é 
recomendável não fazer uso de cigarro pelo menos 2 (duas) horas antes e 2 (duas) horas depois da etapa. 
5.5.6 No dia da realização da avaliação física, o candidato assinará a ata de avaliação individual  do candidato, no início e no fim da etapa, na presença dos examinadores, tomando 
imediata ciência de seu resultado. 
5.5.7 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem às circunstâncias alegadas, tais como alterações orgânicas permanentes ou temporárias, estados 
menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato. 
5.5.7.1 O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos exercícios do ECF e não tiver condição de continuar, estará automaticamente 
eliminado no Concurso Público, não cabendo nenhum recurso contra esta decisão. 
5.5.7.2 Ficará a cargo do candidato o aquecimento para a realização dos exercícios. 
5.5.8 Para a avaliação de condicionamento físico não será admitido o uso de equipamento esportivo, relógio, cronômetro, frequencímetro e similares, instrumento auxiliar ou substância 
química capazes de alterar o desenvolvimento natural do candidato, ficando a critério da Comissão Examinadora a escolha aleatória de qualquer candidato para submissão d e exames 
laboratoriais. 
5.5.8.1 Será eliminado o candidato que se negar a fornecer o material para exame, bem como aquele cujo resultado de exame for positivo para qualquer substância ilícita. 
5.5.9 A avaliação física será realizada sob a orientação, coordenação e supervisão de Comissão Examinadora instituída para ta l fim e será presidida por profissional de Educação Física 
habilitado e regularmente inscrito no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional. 
5.5.10 A avaliação física será aplicada em 2 (duas) fases, independentes e sucessivas, na sequência e forma descritas nas tabelas e figura a seguir:  
 

 

FIGURA – PRIMEIRA FASE – FLEXÕES ABDOMINAIS 

 
 
 

 
5.5.11 A avaliação física terá sua data divulgada, de acordo com o Edital de convocação a ser publicado oportunamente, que determinará o escalonamento aleatório dos candidatos para 
a realização da etapa nos dias em que será realizada. 
5.5.12 O Edital de convocação contemplando os locais e horários para a realização da avaliação física será publicado em meio oficial e divulgado na internet, no site www.idecan.org.br 
juntamente com a relação dos candidatos convocados para esta etapa. 
5.5.13 Os candidatos convocados para esta etapa deverão comparecer ao local indicado para realização da prova até 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para seu início, munidos 
do comprovante de inscrição, documento de identidade e laudo médico, caso contrário, não poderão participar da referida etapa. O candidato realizará os referidos testes de acordo com o 
escalonamento previamente efetuado pelo IDECAN (se turno matutino ou vespertino), o qual será realizado de forma aleatória.  
5.5.14 O resultado da avaliação física será publicado em meio oficial e divulgado no endereço eletrônico www.idecan.org.br.  
5.5.15 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO NESTA FASE O CANDIDATO QUE: 

TABELA I – PRIMEIRA FASE – FLEXÕES ABDOMINAIS 

SEXO MASCULINO SEXO FEMININO 

Índice mínimo a ser alcançado Índice mínimo a ser alcançado 

18 a 24 anos 35 flexões 18 a 24 anos 28 flexões 

25 a 30 anos 32 flexões 25 a 30 anos 25 flexões 

31 a 36 anos 29 flexões 31 a 36 anos 22 flexões 

37 a 41 anos 26 flexões 37 a 41 anos 19 flexões 

42 anos ou mais 23 flexões 42 anos ou mais 16 flexões 

Objetivo: Avaliar a resistência dos músculos do abdômen e flexores de quadril. 

Material: Colchonete. 

Procedimento: 1) O candidato deverá executar flexões abdominais, em decúbito dorsal, com as pernas estendidas, os braços no prolongamento do corpo e apoiados no solo, elevando 
o tronco, flexionando as pernas e segurando-as (Remador). 2) O candidato deverá iniciar e terminar cada flexão abdominal com as escápulas em contato com o solo. 3) Durante a 
prova de flexões abdominais, cada candidato será acompanhado por um fiscal, que fará a respectiva contagem do número de abdominais. 4) Será computado o número de repetições 
realizadas em 1 (um) minuto, desde que realizadas estritamente na forma descrita. 5) O candidato terá uma única oportunidade para realizar essa prova. 

Tempo: 1 (um) minuto. 

TABELA II – SEGUNDA FASE – CORRIDA  AERÓBICA 

SEXO MASCULINO SEXO FEMININO 

Índice mínimo a ser alcançado Índice mínimo a ser alcançado 

18 a 24 anos 1.800 metros 18 a 24 anos 1.600 metros 

25 a 30 anos 1.650 metros 25 a 30 anos 1.450 metros 

31 a 36 anos 1.500 metros 31 a 36 anos 1.300 metros 

37 a 41 anos 1.350 metros 37 a 41 anos 1.150 metros 

42 anos ou mais 1.200 metros 42 anos ou mais 1.000 metros 

Objetivo: Verificar a capacidade aeróbica do candidato, nos seus componentes cardiorrespiratórios. 

Procedimento: 1) O início da etapa se fará sob a voz de comando “Atenção! Já!” acionando o cronômetro concomitantemente; um apito de orientação será dado no décimo minuto e, 
ao término do teste, mais um apito. 2) O candidato deverá interromper a progressão ao ser dado o sinal indicativo de 12 (doze ) minutos transcorridos desde a largada. 3) Ao final do 
tempo previsto, será medida a distância percorrida. 4) Será permitido andar durante o teste. 5) Somente será permitida 01 (uma) tentativa.  

Tempo: 12 (doze) minutos.  

http://www.idecan.org.br/
http://www.idecan.org.br/
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a) Retirar-se do recinto da avaliação, durante sua realização, sem a devida autorização e não estiver no local no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente 
desclassificado; b) Não apresentar a documentação exigida; c) Não alcançar qualquer uma das marcas mínimas estabelecidas nas provas; d) Faltar com a devida cortesia para com 
qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; e) For surpreendido dando e/ou recebendo a uxílio para a execução dos testes ou tentar usar de meios 
fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa; e, f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido.” 
 
16 – O “ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA”, em LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS), nos cargos de 
“Nível Médio com Habilitação para Modalidade Magistério e/ou Educação Infantil, Nível Médio Técnico e Médio Completo”, passa a vigorar com a seguinte redação; 
 
“Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia-acentuação e ortografia; Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de palavras; 
Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação; Semântica: a significação 
das palavras no texto; Interpretação de texto.” 
 
17 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
18 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Além Paraíba/MG, 30 de outubro de 2015. 

 
FERNANDO LÚCIO FERREIRA DONZELES  

Prefeito Municipal 


