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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE
ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2021
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2021
Convoca os candidatos(as) classificados(as) no
Processo Seletivo 001/2021, para preenchimento
das vagas necessárias.

O Município de Itamonte, Estado de Minas Gerais, representado pelo Prefeito Alexandre
Augusto Moreira dos Santos, no uso de suas atribuições legais, torna publica a chamada de
candidatos(as) classificados(as) no Processo Seletivo 001/2021, para comparecer nos dias, horários
e locais discriminados no ANEXO I, observando os itens pertinentes do Edital 001/2021.
No ANEXO II informamos os locais das vagas a serem preenchidas pelos candidatos
convocados; os quais serão contratados a partir de 17 de agosto de 2021.
O(a) convocado(a) deverá realizar os exame médico adminissional no Posto Central (em frente
ao Hospital), localizado na Rua Antônio Ribeiro Couto, n° 12, Centro, Itamonte – MG,
posteriormente o candidato(a) deverá comparecer ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Itamonte, conforme Anexo I, munido(a) dos documentos originais e cópias
relacionados no Edital de Processo Seletivo Público n.º 001/2021, descritos no item 6.7, coforme lista
abaixo.
a) CPF;
b) Carteira de Identidade (RG) ou CNH;
c) Certificado de reservista, se do sexo masculino;
d) Cartão de PIS/PASEP, se já inscrito;
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
f) Comprovante de residência atualizado de até 3 meses;
g) Declaração de Bens;
h) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo ou função pública e quanto ao recebimento
de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensões;
i) Certidão negativa de antecedentes criminais ou outra forma de comprovação de sua idoneidade,
ou ainda, apresentação de esclarecimentos e provas, quando houver registro de antecedentes
criminais;
j) Certificado de escolaridade compatível com a respectiva função;
k) Documento de inscrição vigente no respectivo Conselho de Classe, quando a função assim o
exigir;
l) Laudo médico e psicológico favorável/apto, fornecido por profissional credenciado (contratado,
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convocado ou cedido) pelo Município de Itamonte;
m) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
n) 2 (duas) fotografias 3x4 recentes.
h) Certificado de conclusão do curso de formaçao inicial (para os cargos de Agente de Saude e de
Combate a Endemias).
O candidato(a) deverá submeter-se a exame médico para avaliação de sua capacidade física e
mental para exercício do cargo, exame este de caráter eliminatório e que constitui condição e pré
requisito para que se concretize sua contratação.
De acordo com o Anexo II, do Edital do Processo Seletivo 001/2021, item 3 e 4, o canditado
aprovado para os cargos de Agente de Saúde e de Combate a Endemias devem realizar um curso de
formaçao inicial, com carga horario minina 40 horas, com aproveitamento de no minino 60% e anexar
o comprovante de conclusão aos documentos acima elucidados. Esse curso está disponivel no
endereço eletronico http://ead.vivver.com.br/, a senha e o nome do usuário serão enviados no email
cadastrado.
O candidato que, por qualquer motivo, não se apresentar no prazo estabelecido pelo item 01 e 02 do
Anexo I, do Edital de Convocação, e/ou deixar de apresentar um dos documentos estabelecidos no
item 6.7 do Anexo II, do Edital 001/2021 do Processo Seletivo, perderá o direito à vaga, sendo
convocado outro candidato aprovado, respeitando a ordem de classificação.

Itamonte, 12 de agosto de 2021.

Alexandre Augusto Moreira Santos
Prefeito Municipal de Itamonte
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2021
PROCESSO SELETIVO – Edital nº 001/2021
Os candidatos deverão comparecer nos dias abaixo relacionados no seguinte endereço:
1. Perícia Médica Admissional
Dia: 12/08/2021 (quinta-feira) e dia 16/08/2021 (segunda– feira)
Horario: 09:00 as 11:00 / 12:00 as 14:00
Endereço: Rua Antônio Ribeiro Couto, n° 12, Centro – Itamonte -MG (em frente ao
Hospital). – Posto Central
OBS: Apenas os candidatos convocados no Anexo II deverão comparecer.
2. Apresentação de documentação admissional - coforme item 6.7 do Edital 001/2021.
Dia: 12 de agosto (quinta – feira) ao dia 16/08/2021 (segunda-feira).
Horário: 09:30 as 11:00 / 13:00 as 18:00
Endereço: Rua Pref. José, Ribeiro Pereira Filho, n° 206, Itamonte - MG, 37466-000
Sede da Prefeitura Municipal de Itamonte, setor de Recursos Humanos
OBS: Apenas os candidatos convocados no Anexo II deverão comparecer.
3. Inicio das atividades laborais – Secretaria Municipal de Saúde.
Dia: 17/08/2021
Endereço: Rua Daniel Constantino dos Santos, n° 141 – Vila Santos.
Horario descriminado no quadro abaixo:.
Dentista II
Agente de Combate a Endemias
Educador Físico do NASF
Thayná Da Silva Tavares

08:00
08:00
08:00
08:00

OBS: Apenas os candidatos convocados no Anexo II deverão comparecer.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO II
LOCAIS E VAGAS A SEREM PREENCHIDAS
Seguem abaixo os cargos e a posição classificatoria a serem preenchidos pelos
candidatos,observando:
✓

Os canditados serão convocados de acordo com a classificação e vacância dos
cargos, respeitando a classificação e do Resultado Final dificuldado no endereço
eletronico: https://concursos.idesul.org.br/informacoes/18/

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME

CLASSIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO DO CARGO

MELINA RAMOS SILVA

7°

DENTISTA II

GABRIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA

2°

EDUCADOR FISICO NASF

RENATO CARVALHO

5°

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

THAYNÁ DA SILVA TAVARES

6°

MÉDICO CR* - para cobrir licença
maternidade (180 dias)

Itamonte, 12 de agosto de 2021

Alexandre Augusto Moreira Santos
Prefeito Municipal de Itamonte
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