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A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua Cel. Alfredo Silva Junqueira, n. 57, Centro, Fone/Fax (35) 3691-
1010, (35) 3691-1067 (SEMS), (35) 3691-1056 (SARH), Três Corações - MG, inscrita no 
CNPJ 17.955.535/0001-19, através da Comissão Organizadora de Processo Seletivo 
Simplificado – COPSS, nomeada pela Portaria n. 079/2012 , torna público a realização de 
Processo Seletivo Simplificado, visando a seleção de pessoal para contratação por tempo 
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nas 
funções de FACILITADOR DE OFICINAS EM HABILIDADES MANUAIS, FAC ILITADOR 
DE OFICINA DE MÚSICA, FACILITADOR DE OFICINA DE ESP ORTES, FACILITADOR 
DE OFICINA EM EXPRESSÃO CORPORAL, FACILITADOR DE OF ICINA DE 
CABELEIREIRO, MANICURE E DEPILAÇÃO, FACILITADOR DE OFICINA EM 
PANIFICAÇÃO, FACILITADOR DE OFICINA DE CORTE E COST URA, FACILITADOR DE 
OFICINA PALESTRA ÁLCOOL E DROGAS e EDUCADOR SOCIAL,  para atender as 
necessidades dos Programas Sociais do Município de Três Corações, sob contrato de 
natureza administrativa que obedecerá ao regime jurídico especial constituído pela Lei 
Municipal n. 3.577/2010, suas alterações posteriores e demais leis aplicáveis, e em especial, 
pelas disposições regulamentares contidas no presente Edital e seus anexos. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão 
Organizadora composta por cinco servidores, designada através da Portaria n° 
079/2012, sendo que destes, três serão indicados pela SEDESO. 

1.2. As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 

1.3. Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, 
sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da 
Constituição da República. 

1.4. No processo seletivo serão exigidos níveis de conhecimento e grau de 
complexidade, compatíveis com as atribuições da função.  

1.5. A lotação dos candidatos contratados será junto à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SEDESO, e atenderá às necessidades do Município em 
suas frentes de trabalho. 

1.6. A divulgação do presente regulamento e demais atos referentes ao processo 
seletivo dar-se-ão por editais ou avisos publicados no hall da Prefeitura Municipal, 
na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (SARH), bem como 
no site da Prefeitura Municipal: www.trescoracoes.mg.gov.br .  
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1.7. Será responsabilidade única e exclusiva do candidato o acompanhamento de datas, 
locais e horários para entrega de documentação e demais atos deste Processo 
Seletivo. 

1.8. Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado 
serão publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal. 

1.9. Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos, 
desconsiderando-se o do início e incluindo-se o do final. 

1.10. Os prazos somente começam a correr em dias úteis. 

1.11. Considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em 
dia em que não haja expediente. 

1.12. O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos 
candidatos e entrevistas pela Comissão, conforme critérios definidos neste Edital. 

1.13. O cronograma de atividades do Processo Seletivo consta no ANEXO II deste 
Edital, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades. 

1.14. A contratação será pelo prazo de até 10 (dez) meses, podendo ser 
prorrogado e se regerá ao regime jurídico especial constituído pela Lei Municipal n. 
3.577/2010, suas alterações posteriores e demais leis aplicáveis. 

 
2. DAS FUNÇÕES E VAGAS:  

 
2.1. O quadro de funções com as respectivas vagas ofertadas, carga horária níveis de 

escolaridade e outros pré-requisitos básicos, campo de atuação, bem como as 
atribuições da função e vencimentos encontram-se descritos no ANEXO I deste 
edital.  

2.2. Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: horas 
extras na eventual extrapolação da carga horária diária e semanal, desde que 
previamente convocado pelo superior hierárquico; adicional noturno; gratificação 
natalina proporcional ao período trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um 
terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição no Regime Geral de Previdência.  

2.3.  Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários. 
3. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA INVESTIDURA NO CARG O:  
  
 3.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão Português que tenha adquirido a 
igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 
18/04/72, Constituição Federal, § 1° do Art. 12 de 05/10/88 e Emenda Constitucional n.º 19, 
de 04/06/98, Art. 3º).  
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 3.2. Possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da contratação.  
  
 3.3.  Comprovar quitação com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, 
quitação do serviço militar.  
 
 3.4.  Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos. 
 
 3.5.  Comprovar os pré-requisitos ou habilitações exigidas para o exercício da 
função.   
 
 3.6.  No ato da contratação o candidato não poderá estar incompatibilizado para 
novo exercício de contratação pública.  
  
 3.7 Ser aprovado em todas as etapas do processo seletivo.  
   
 3.8 gozar de boa saúde física e mental;  
 
 3.9 atender às condições prescritas para a função. 
 
4. DO LOCAL E PERÍODO DAS INSCRIÇÕES :  
 
 4.1 As inscrições e entrega dos documentos pessoais será feita no Centro de 
Referência do Professor, sito na Rua Frizotti Agostinho, n. 12 – Centro, (35) 3691-1141 
(próximo à Praça Prefeito Odilon Rezende Andrade), conforme cronograma previsto no 
Anexo II  deste Edital. 
 

5 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍ TULOS....    
    

 5.1 A documentação será conferida na presença do candidato, que em caso de não 
comprovação de acordo com o presente Edital, estará automaticamente eliminado.  
 5.2 O Candidato que não comparecer ao local e dia marcados estará 
automaticamente eliminado, sem direito a apresentar documentos em qualquer outra data.  
 5.3 Na existência de impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde poderá 
o candidato se fazer representado, dentro do prazo estampado no anexo II, mediante 
apresentação de Procuração devidamente registrada em cartório acompanhada de atestado 
médico comprovando a situação.  
 5.4 O candidato deverá apresentar os seguintes documentos (cópia Xerox e original):  
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a) Documento de identidade, C.P.F., Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
comprovante de endereço;  
b) Título de Eleitor e comprovante de quitação das obrigações eleitorais;  
c) Certificado de Reservista ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação 
(se do sexo masculino); d) Documento de inscrição preenchido em formulário próprio 
disponibilizado na Internet, no site www.trescoracoes.mg.gov.br, no qual o candidato declara 
atender todas as normas expressas neste Edital;  
e) Documento oficial comprobatório do tempo de exercício da função a que concorre ou 
Carteira de Trabalho da Previdência Social original e Xerox da página comprovante de 
vínculo com a empresa, acompanhada de declaração do empregador comprovando o tempo 
de exercício da função a que concorre; 
f) Certificados de cursos inerentes a vaga pleiteada, Certificado de Graduação com registro 
no órgão competente. 

5.5. Cada título será considerado uma única vez. 
5.6. Caso a documentação apresentada não cumpra as exigências estabelecidas 

neste edital, os pontos não serão apurados. 
5.7. A análise curricular será efetuada pela Comissão Organizadora, assessorada por 

técnicos qualificados convocados para auxiliarem o exame. 
5.8. Os candidatos com seleção procedida mediante análise curricular terão 

classificação regida pelas condições abaixo indicadas: 
a) A entrevista, de caráter classificatório, será realizada somente com os candidatos que 
atingirem a pontuação mínima na análise curricular. 
b) Os classificados na análise curricular serão convocados para a entrevista no site 
www.trescoracoes.mg.gov.br. 
c) A entrevista levará em conta, além dos aspectos profissionais, a cultura geral, 
conhecimento específico inerentes à área de atuação do candidato e a sua disponibilidade 
de tempo para trabalho nos programas a serem atendidos, a demonstração da capacidade 
técnica. 
 
 
6 - DAS ETAPAS DA SELEÇÃO: 
 

6.1 . A seleção dar-se-á em duas etapas. A primeira envolve o exame do curriculum 
vitae com a documentação que lhe foi anexada. A segunda consta de Entrevista para os que 
houverem alcançado ou superado o mínimo de pontos na primeira etapa, ou seja, 50% dos 
pontos atribuídos (30 pontos, conforme Tabela abaixo. 

6.2. A análise curricular será efetuada pela Comissão Organizadora de Processo 
Seletivo da Prefeitura Municipal de Três Corações. 
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6.3. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que deixar de 
entregar quaisquer dos documentos solicitados na primeira etapa, bem como aquele que 
não comparecer à entrevista. 

6.4. A Entrevista será realizada pela comissão organizadora designados pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social conforme cronograma demonstrado no 
Anexo II  deste Edital 

6.5. O perfil para as vagas oferecidas é constituído por um conjunto de 
características de personalidade e inteligência que permita a esses profissionais condições 
de adaptação e possibilidade de desempenho positivo. 

6.6. O conjunto de características a ser verificado na Entrevista está embasado na 
descrição a seguir: 

 
- Atuação em equipe multiprofissional; 
- Comunicação; 
- Criatividade e iniciativa; 
- Equilíbrio emocional; 
- Organização; 
- Reconhecimento e respeito à diversidade; 
- Relacionamento interpessoal; 
- Tolerância e paciência; 
- Capacidade para resolver conflitos; 
- Preparo para a função. 
 

6.7. A entrevista levará em conta, além dos aspectos profissionais, a cultura geral, 
conhecimento específico inerentes à área de atuação do candidato e a sua disponibilidade 
de tempo para trabalho nos programas a serem atendidos. 

6.8. A entrevista será avaliada na escala de "0" (zero) a "40" (quarenta) pontos, 
levando em consideração o conjunto de características definidas no item anterior. 

6.9. As notas da Entrevista e da Avaliação Curricular serão divulgadas por meios de 
editais e através do site www.trescoracoes.mg.gov.br, independente da classificação do 
candidato. 
 
 

Dos Quesitos e Pontuação 
 

Processo 
Seletivo 

 
QUESITOS PONTUAÇÃO TOTAL 

CURRÍCULO 
 Curso na área.  30 pontos 30 

pontos 
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Experiência  
comprovada 
na referida 

área. 

Até 2 anos 
de 

experiência, 
2 pontos 

De 2 a 5 anos 
de 

experiências, 
8 pontos 

Acima de 5  
anos de 

experiências, 
10 pontos 

20 
pontos 

ENTREVISTA 

Entrevista  
realizada pela 

Comissão 
Organizadora 

 

50 pontos 50 
pontos 

TOTAL  100 
pontos 

 
 
 
 
7 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1. Se mais de um candidato obtiver a mesma nota final no processo seletivo 
simplificado, que será a nota obtida na soma da pontuação dos títulos, experiência e 
entrevista, considerar-se-á, para efeito de desempate o candidato que obtiver mais tempo 
de experiência profissional. 

7.2. Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 
8 - DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

8.1 - A convocação para contratação obedecerá a rigorosa ordem de classificação 
dos candidatos, a qual decorrerá do somatório dos pontos obtidos na seleção, os quais não 
poderão ser inferiores a 50% (cinqüenta por cento) dos pontos distribuídos. 

8.2 - A convocação para contratação dar-se-á por meio de publicação no site 
www.trescoracoes.mg.gov.br. 

8.3 - O candidato que no prazo de 02 (dois) dias úteis não atender à convocação de 
que trata o item anterior será considerado desistente e eliminado da lista de chamada do 
processo seletivo. 

8.4- Os candidatos aprovados quando convocado deverão submeter-se a perícia 
médica promovida pela Prefeitura Municipal – SARH/DRH/SESMT,. 

8.5- Segundo a necessidade, poderão ser solicitados exames para a composição do 
parecer médico. 

8.6- O Atestado de Saúde para a admissão será emitido com a conclusão de apto ou 
inapto para o cargo pretendido; 

8.7- Será considerado excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
c) não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado; 
d) não apresentar, no retorno, os exames complementares solicitados. 
9.9 - São condições para a contratação: 
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a) Ter sido aprovado no processo seletivo simplificado; 
b) Apresentar documentação completa, conforme relação a ser divulgada por ocasião da 
convocação; 
c) Apresentar aptidão, sem qualquer restrição, no exame médico admissional, realizado em 
data e local a ser definido posteriormente; 
d) Comprovar o atendimento às exigências específicas da regulamentação profissional e 
estar com as devidas anuidades pagas, nos casos em que estas sejam devidas. 
e) Não ser servidor da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e/ou dos Municípios, nem empregado ou servidor de suas subsidiárias e 
controladas, ressalvadas as acumulações de cargos/empregos previstos na Constituição 
Federal. 
f) Apresentar declaração de compatibilidade de cumprimento de carga horária, sem 
prejuízos pessoais ou para a unidade contratante, nos casos de acumulação de cargos 
permitidos em Lei. 
 
 
9- RESERVA TÉCNICA 

 
9.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social se reserva o direito de manter 

os aprovados após o número de vagas, descritas no Anexo I, a título de reserva técnica para 
suprir eventuais desistências ou a lacuna de pessoas que no decorrer do trabalho não 
corresponda ao perfil necessário ao bom desenvolvimento do projeto. 
 
10- DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 
 
10.1. O prazo da contratação é de até 10 (dez) meses, podendo a administração: 

 
1- rescindir unilateralmente o contrato administrativo nas seguintes hipóteses: 

 
a)- por superveniência de contratação mediante concurso público; 
b) ao entrar em exercício, o candidato ficará sujeito a avaliação de desempenho pelo 
período de 01 (um) mês, durante o qual sua eficiência e capacidade serão objetos de 
avaliação para o desempenho da função. Acaso considerada sua ineficiência, poderá ser 
realizado o distrato de pronto, considerando-se o interesse público; 
c)- necessidade de redução com gasto de pessoal. 
 
2- prorrogá-lo por igual período caso não haja provimento de cargo de natureza efetiva 
através de concurso público ou situação emergencial que justifique um procedimento desta 
ordem. 
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11. DAS CONDIÇÕES E VAGAS PARA CANDIDATOS COM NECES SIDADES 
ESPECIAIS - CNE:  
 
 11.1.  São reservadas para cada função, no mínimo, 05% (cinco por cento) das 
vagas abertas ou que forem criadas no prazo de validade do presente processo seletivo, às 
pessoas com necessidades especiais, desde que a deficiência seja compatível com as 
atribuições da respectiva função, em cumprimento do disposto no Artigo 37, inciso VIII da 
Constituição Federal, Decreto Federal nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999.  
 11.2. No ato da inscrição, o candidato com necessidades especiais – CNE deve 
declarar, no campo próprio do formulário de Inscrição, sua intenção de concorrer aos 
quantitativos reservados aos deficientes, mencionando sua deficiência  
 11.3. O candidato com necessidades especiais deverá, obrigatoriamente, apresentar 
laudo médico original ou cópia autenticada atestando a espécie, grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID 10. 
 11.4. As condições especiais solicitadas pelo candidato serão analisadas e 
atendidas, segundo critérios de viabilidade e razoabilidade.  
 11.5.  Caso na aplicação do percentual de vagas reservadas, sempre que superior a 
uma, resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subsequente, conforme o art. § 2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999.  
 11.6. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na 
condição de candidato com necessidades especiais – C.N.E. será divulgada no site da 
Prefeitura Municipal de Três Corações: www.trescoracoes.mg.gov.br no prazo de até 02 
(dois) dias após a homologação das inscrições.  
 11.7.  O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com necessidades especiais, 
se aprovado no processo seletivo, figurará na lista de classificação de todos os candidatos à 
função e, também, em lista específica de candidatos com necessidades especiais – CNE.  
 11.8.  O candidato que porventura declarar indevidamente ser pessoa com 
necessidades especiais deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição nesta 
condição, solicitar correção da inscrição junto à Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos, com sede na Rua Cel. Alfredo Silva Junqueira, n. 57 – Centro, (35) 
3691-1056.  
 11.9. Os candidatos que se declararem com necessidades especiais, se convocados 
para a realização dos exames pré-admissionais, deverão submeter-se a perícia médica 
promovida pela Prefeitura Municipal – SARH/DRH/SESMT, que verificará sobre a sua 
qualificação como pessoa com necessidades especiais ou não, bem como sobre o grau de 
deficiência  
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incapacitante para o exercício da função, nos termos do artigo 43 do Decreto Federal nº. 
3.298/99.  
 11.10. A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do 
candidato, observada a compatibilidade da necessidade especial com as atribuições da 
função.  
 11.11. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo 
médico que ateste a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme 
Decreto  
Federal nº. 3.298/99.  
 11.12. A não observância do disposto no subitem anterior, a reprovação na perícia 
médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito aos quantitativos 
reservados aos candidatos em tais condições.  
 11.13. O candidato aprovado nos exames médicos pré-admissionais, porém não 
enquadrado como pessoa com necessidades especiais, caso seja aprovado no processo 
seletivo, continuará figurando apenas na lista de classificação geral da função.  
 11.14.  O candidato com necessidades especiais - CNE reprovado na perícia médica 
em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições da função de atuação será 
eliminado do processo seletivo.  
 11.15. Acaso, quando da convocação, não existam candidatos com necessidades 
especiais aprovados no exame médico pré-admissional, serão convocados os demais 
candidatos aprovados, observada o número de vagas e a ordem de classificação dos 
demais candidatos à função  
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS:  
 
 12.1. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, mediante publicação através de Edital ou aviso publicado no hall da Prefeitura 
Municipal, na sede da SARH e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e divulgação 
no site www.trescoracoes.mg.gov.br 
 12.2.  A Prefeitura Municipal se exime das despesas com viagens e hospedagens 
dos candidatos, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial.  
 12.3. Os resultados divulgados nos sítios de divulgação do certame não terão caráter 
oficial, sendo meramente informativos. Os prazos para interposição de recursos em 
qualquer fase deverão ser contados do dia da publicação no hall da Prefeitura Municipal.  
 12.4. O candidato aprovado neste processo seletivo poderá desistir do respectivo 
certame seletivo, definitiva ou temporariamente mediante requerimento escrito endereçado à 
SARH – Rua Cel. Alfredo Silva Junqueira, 57 - centro. No caso de desistência temporária, o 
candidato renunciará a sua classificação e passará a posicionar-se em último lugar na 
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ordem classificatória no certame, aguardando nova convocação, que poderá ou não ocorrer 
no prazo de validade do presente processo seletivo.  
 12.5. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por 
meio de Edital de retificação.  
 12.6. O prazo de validade do presente processo seletivo será de 02 (dois) anos, 
contados da data da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Administração, mediante ato do Prefeito Municipal.  
 12.7. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação tácita das 
condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital.  
 12.8.  A Prefeitura Municipal não se responsabiliza por quaisquer outras publicações 
referentes a este processo seletivo.  
 12.9. O candidato deverá manter seu endereço atualizado junto à Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, com sede na Rua 
Cel. Alfredo Silva Junqueira, n. 57 – Centro – 37.410.000 – (35) 3691.1056, durante o prazo 
de validade do processo seletivo, visando eventuais convocações, não lhe cabendo 
reclamação caso não comunicar as mudanças do seu endereço.  
 12.10. Após a homologação do processo seletivo, o candidato aprovado e 
classificado dentro do número de vagas será convocado para, no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis, comprovar que possui os requisitos exigidos, devendo apresentar os seguintes 
documentos:  
a) Carteira de Identidade e CPF;  
b) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à época já possuía 18  
(dezoito) anos de idade;  
c) Certificado de Reservista ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação  
(se do sexo masculino);  
d) Certidão de nascimento ou casamento;  
e) Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);  
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
g) Diploma, certificado ou documento de comprovação da conclusão do curso 
correspondente à escolaridade exigida para a respectiva função;  
h) Declaração de antecedentes criminais;  
i) Laudo Médico Pericial emitido por médico da Junta Médica Oficial ou credenciado pelo 
Município;  
j) Outros documentos, se necessários, solicitados quando da convocação do candidato.  
 12.11. Os exames médicos específicos dos candidatos com necessidades especiais 
– C.N.E. serão custeados pelo candidato;   
 12.12.  O candidato que por qualquer motivo não apresentar  a documentação e 
exames exigidos neste Edital e na legislação municipal perderá automaticamente o direito à 
convocação  
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 12.13. Após a entrega dos documentos acima relacionados e sendo considerado 
apto para o desempenho da função, o candidato será contratado,  conforme previsto na 
legislação municipal.  
 12.14.  O candidato aprovado, quando convocado, terá o prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis para comparecer à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal, com sede na Rua Cel. Alfredo  Silva Junqueira, n. 57 – Centro – 
37.410.000 – (35) 3691-1056, portando todos os documentos exigidos neste edital.  
 12.15.  Quando a apresentação do candidato não ocorrer dentro do prazo previsto, 
sua contratação será indeferida.  
 12.16. O candidato contratado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local 
definido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sendo que somente após 
esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração.  
 12.17. A contratação dos candidatos aprovados e classificados dentro do prazo de 
validade do certame dependerá da necessidade do serviço, da existência de vagas e da 
disponibilidade orçamentária.  
 12.18.  O candidato interessado poderá relatar fatos ocorridos durante a realização 
do Processo Seletivo ou obter outras informações pelo  contato direto na sede da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos – SARH (35) 3691-1056.  
 12.19. A homologação dos resultados finais do processo seletivo dar-se-á por ato do 
Chefe do Poder Executivo Municipal, devendo ser publicado no hall da Prefeitura Municipal, 
nas sedes das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e de Administração e 
Recursos Humanos, bem como no site www.trescoracoes.mg.gov.br   
 12.20. A contratação terá duração de acordo com a necessidade da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, podendo ser prorrogado nos termos legais.   
 12.21. O contratado será avaliado periodicamente, sendo que, em caso de não 
atendimento das atribuições especificadas neste Edital, ou falta de desempenho profissional 
adequado, prática de atos indisciplinares, constatados pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, terá seu contrato rescindido nos termos da legislação vigente, 
devendo ser substituído pelo candidato seguinte constante da lista de aprovação do 
presente processo seletivo.  
 12.22. Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos considerados inaptos 
pela avaliação médico pericial e psicológico, promovido integralmente pela Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Três Corações.  
 12.23. A convocação dos candidatos classificados será levada a efeito através do 
site da Prefeitura Municipal: www.trescoracoes.mg.gov.br, devendo o candidato se 
apresentar para os procedimentos administrativos de contratação, conforme data local e 
horários constantes da convocação;  
 12.24. O não comparecimento do candidato classificado convocado nos termos e 
prazo estabelecidos no item anterior resultará em sua desistência tácita, devendo ser 
contratado o próximo candidato da ordem de classificação;   
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 12.25. Será eliminado, por ato da COPSS, o candidato que agir com incorreção ou 
descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da organização e demais 
atos respectivos ao presente Processo Seletivo;  
 12.26. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo Simplificado - COPSS.  
 12.27. Não será cobrada taxa de inscrição;  
 12.28. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  
 
a) ANEXO I – Funções, Vagas, Vencimentos, Carga Horária, Requisitos para Provimento e 
Atribuições Sumárias das funções; 
 b) ANEXO II – Cronograma das Atividades do processo seletivo;  
c) ANEXO III – Modelo de Formulário para Recurso.  
 
Três Corações, 02 de fevereiro de 2.012.  
 
 

FAUSTO MESQUITA XIMENES 
Prefeito Municipal 

 
 

FRANCK DIAS BARBOSA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 
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ANEXO I 
 

QUADRO PARA PROCESSO SELETIVO PARA ATENDER NECESSID ADES DO 
PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕE
S 

ESCOLA
RIDADE 

REMUNERAÇ
ÃO ATUAÇÃO VAGA

S 

CARGA 
HORÁRI

A 

Facilitador 
de Oficinas 

em 
Habilidade
s Manuais 

* Participar 
em conjunto 

com a equipe 
de cada 

unidade da 
SEDESO no 

planejamento, 
execução e 

avaliação das 
atividades 
propostas 

para o 
desenvolvime

nto da 
criança, 

adolescente, 
jovem, idoso e 
suas famílias. 

* Notória 
aptidão para 
transmitir o 

conhecimento 
necessário à 

função. 

Ensino 
Médio 

Completo 

R$ 952,00 
 

Serviços de 
convivência 

referenciados 
ao CRAS, 
CREAS, 

PETI, 
CENTRO DE 
CONVIVÊNCI
A DO IDOSO, 

grupo de 
Medidas 
Sócio-

Educativas, 
PROJOVEM 
Adolescente, 
Zona Rural, 

atividades de 
socialização, 
vinculadas ao 

trabalho de 
habilidades 

manuais 

03 
44 horas 
semanais 

Facilitador 
de Oficina 
de Música 

Idem 

Superior 
em 

Música 
em curso 

e/ou 
completo 

R$ 1250,00 

Idem, 
vinculadas ao 

trabalho de 
música 

03 
44 horas 
semanais 

Facilitador 
de Oficina 

Idem Superior 
Completo 

R$ 1250,00 Idem, 
vinculadas ao 

03 44 horas 
semanais 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES 
“TERRA DE REI PELÉ” 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

EDITAL Nº 003/2012 
 

 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Três Corações – MG - CEP: 37410-000 / (35) 3691-1052 
 

 
 

de 
Esportes 

em 
Educação 

Física 
com 

CREF 

trabalho de 
esportes 

Facilitador 
de Oficina 

em 
Expressão 
Corporal 

Idem 

Superior 
Completo 

em 
Educação 

Física 
com 

CREF 

R$ 1250,00 

Idem, 
vinculadas ao 

trabalho de 
expressão 
corporal 

02 44 horas 
semanais 

Facilitador 
de Oficina 

para 
Cabeleireir
o/manicura 

e 
depilação 

Idem 
Ensino 
Médio 

Completo 

R$ 952,00 
 

Idem, 
vinculadas ao 

trabalho de 
cabeleireiro/m

anicura e 
depilação 

01 44 horas 
semanais 

Facilitador 
de Oficina 

em 
Panificaçã

o 

Idem 
Ensino 
Médio 

Completo 

R$ 952,00 
 

Idem, 
vinculadas ao 

trabalho de 
panificação 

01 44 horas 
semanais 

Facilitador 
em Oficina 
de Corte e 

Costura 

Idem 

Ensino 
Fundame

ntal 
Completo 

R$ 847,00 

Idem, 
vinculadas ao 

trabalho de 
Corte e 
Costura 

02 44 horas 
semanais 

Facilitador 
em Oficina 

de 
Palestras 
Álcool e 
Drogas 

Idem  

Ensino 
Superior 

Com 
especializ
ação em 

dependên
-cia 

química 

R$ 1.250,00 

Idem, 
vinculadas ao 

trabalho de 
palestrante 

Álcool e 
Drogas 

01 
44 horas 
semanais 

Educador 
Social 

* Notória 
aptidão no 

trabalho com 

Curso 
Superior 

em 
R$ 1250,00 

 PROJOVEM 
Adolescente, 

Medida 
03 44 horas 

semanais 
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adolescentes 
como 

mediador no 
processo de 

socialização e 
integração do 

jovem na 
sociedade 

* Participação 
ativa junto à 

equipe de sua 
Unidade de 
Serviço no 

planejamento, 
execução e 
avaliação do 

trabalho 

Pedagogi
a 

Ou em 
curso 

Sócio-
Educativas e 

serviços 
socioeducati-
vos de 06 a 

15 anos 

 
 

FAUSTO MESQUITA XIMENES 
Prefeito Municipal 

 
 

FRANCK DIAS BARBOSA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 
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ANEXO II 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS 
 
 

Período de Inscrição 06 a 10 de fevereiro de 2012 
Entrega de documentos 

comprobatórios 
13, 14 e 15 de fevereiro de 2012 

Entrevista 16, 17, 22 e 23 de fevereiro de 
2012 

Recurso 27 de fevereiro de 2012 
Divulgação do resultado 

final 
29 de fevereiro de 2012 

 
 

FAUSTO MESQUITA XIMENES 
Prefeito Municipal 

 
 

FRANCK DIAS BARBOSA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 
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ANEXO III 
 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 

Três Corações, ____/____/____.  
 
À Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado COPSS – Recurso  
Administrativo  
(     ) Resultado de Prova  
(     ) Resultado Final      
(     ) Outros.  
 
DADOS DO RECORRENTE: N. de inscrição: _________ Função: ___________________  
 
PROTOCOLO DO RECURSO: Data: ______/______/______                                                            
Horário: _________________ Responsável pelo recebimento: 
 
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 
FAUSTO MESQUITA XIMENES 

Prefeito Municipal 
 
 

FRANCK DIAS BARBOSA 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 


