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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 Nº 019/2010 

 
  O Prefeito Municipal de Três Corações, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições, comunica aos interessados, que está aberto o Processo Seletivo Simplificado 
para contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nas funções de INSTRUTOR DE INFORMÁTICA; 
INSTRUTOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS e INSTRUTOR DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA/ESPANHOL;  sob contrato de natureza administrativa que obedecerá ao 
regime jurídico especial constituído pela Lei Municipal nº 3.477/2009 e suas alterações 
posteriores, com o objetivo de atender às atividades do Convênio de Cooperação Técnica 
firmado entre o Estado de Minas Gerais através da SEDESE e o Município de Três 
Corações. 
 
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
1.1 - Este Processo Seletivo dar-se-á em conformidade com a Lei Municipal 3.477/2009 e 
suas alterações posteriores. 
1.2 - O contrato advindo deste Processo Seletivo terá duração de até 12 (doze) meses, 
prorrogável,  no interesse da administração pública, nos termos da Lei nº 3.477/2009 e suas 
alterações posteriores. 
1.3 – 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 
Econômico, terá seu contrato rescindido nos termos da legislação vigente, devendo ser 
substituído pelo candidato seguinte constante da lista de aprovação do presente processo 
seletivo. 
 
2 - DAS ATRIBUIÇÕES: 
 
2.1 – INSTRUTOR DE INFORMÁTICA: 
 
Instrução de turma nas áreas de Windows, word, excel, power point, autocad e internet, 
participação efetiva na proposta político-pedagógica apresentada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico nos termos do convênio firmado, participação efetiva no 
processo de inscrições dos alunos, elaboração de planejamentos e roteiros diários de 
trabalho, avaliação, recuperação de alunos, reuniões pedagógicas, módulos instrucionais e 
eventos promovidos pela SEDEC. 
 
2.2 – INSTRUTOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS: 
 
Instrução de turma em língua estrangeira/Inglês nos níveis básico, intermediário, avançado 
e conversação, participação efetiva na proposta político-pedagógica apresentada pela 
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico nos termos do convênio firmado, participação 
efetiva no processo de inscrições dos alunos, elaboração de planejamentos e roteiros 
diários de trabalho, avaliação, recuperação de alunos, reuniões pedagógicas, módulos 
instrucionais e eventos promovidos pela SEDEC. 
 
2.3 – INSTRUTOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/ESPANHOL: 
 
Instrução de turma em língua estrangeira/Espanhol nos níveis básico, intermediário, 
avançado e conversação, participação efetiva na proposta político-pedagógica apresentada 
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico nos termos do convênio firmado, 
participação efetiva no processo de inscrições dos alunos, elaboração de planejamentos e 
roteiros diários de trabalho, avaliação, recuperação de alunos, reuniões pedagógicas, 
módulos instrucionais e eventos promovidos pela SEDEC. 
 
3- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS FUNÇÕES: 
 

FUNÇÃO 
NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
Nº DE 

VAGAS 

SALÁRIO 
BASE 
(R$) 

CARGA 
HORÁRIA 

INSTRUTOR DE 
INFORMÁTICA 

SUPERIOR EM CIÊNCIA 
DA COMPUTAÇÃO 
 

01 (UMA)     R$ 10,50 / 
HORA 24 H/SEMANAIS 

INSTRUTOR DE 
LÍNGUA 
ESTRANGEIRA/ING
LÊS 

SUPERIOR EM LETRAS 
PORTUGUÊS/ INGLÊS 
OU GRADUAÇÃO 
ESPECÍFICA EM INGLÊS 
 

01 (UMA) 
    R$ 10,50 / 
HORA 24 H/SEMANAIS 

INSTRUTOR DE 
LÍNGUA 
ESTRANGEIRA/ESP
ANHOL  

SUPERIOR EM LETRAS 
PORTUGUÊS/ESPANHOL 
OU GRADUAÇÃO 
ESPECÍFICA EM 
ESPANHOL 
 

01 (UMA)     R$ 10,50 / 
HORA 

24 H/SEMANAIS 

 
• Lotação:  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONÔMICO; 
• O local, o calendário de aulas, a carga horária e o s horários da prestação de 

serviço por parte do contratado serão determinados exclusivamente pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, segundo sua 
necessidade. 

• A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  poderá 
convocar novos candidatos além das vagas destinadas  neste Edital, de acordo 
com as necessidades e interesse do Município. 

 
4- DAS INSCRIÇÕES:  
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4.1 - As inscrições serão feitas pelo site: www.tre scoracoes.mg.gov.br 
 
4.1.1 - Período: 09 A 15/07/2010. 
 
4.2 - Requisitos Gerais para inscrição no Processo Seletivo  
 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado; ou cidadão português com residência permanente no 
Brasil e com deferimento de igualdade nos termos da legislação federal aplicável, ou 
estrangeiro em situação regular e permanente, conforme legislação federal pertinente; 
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
c) estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
d) possuir idade mínima de 18 anos completos na data da contratação; 
e) gozar de boa saúde física e mental, de forma a não inviabilizar as atividades inerentes à 
função a que se candidata; 
f) reconhecida idoneidade moral (declaração de bons antecedentes); 
g) atender as condições prescritas para a função a que se candidata, nos termos deste 
edital.  
h) ter experiência comprovada na função de no mínimo 06 (seis) meses. 
 
O CANDIDATO FICA CIENTE QUE É CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENALMENTE 
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DECLARADAS NO ATO DA INSCRIÇÃO, AS 
QUAIS SERÃO COMPROVADAS QUANDO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO 
PELO SETOR COMPETENTE.  
 
 
5 - Das vagas destinadas aos  candidatos com deficiência.  
 
5.1 - As pessoas portadoras de deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII, do art. 37, da Constituição Federal, é assegurado o direito 
de inscrição para a função do presente Processo Seletivo, caso as atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
5.2 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
5.3 - Ao candidato com deficiência é assegurado o direito de se inscrever nesta condição, 
concorrendo em igualdade com os demais, desde que declare esta condição no ato da 
inscrição, indicando a espécie da deficiência e apresentando, devendo apresentar o laudo 
médico atestando a deficiência, no prazo constante deste edital (item 5.5). 
5.4 - O candidato que não informar no ato da inscrição a condição especial prevista no item 
acima, não poderá utilizar-se deste benefício “a posteriori”. 
5.5 - O candidato que se inscrever na condição de pessoa com deficiência deverá 
apresentar junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de 
Três Corações, no SINE, com sede na Rua Pedro Bonésio, nº 415 – Centro, o Laudo 
Médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como, a 
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provável causa da deficiência na data de 16 de julho de 2.010, no horário de 08:00 às 11:00 
e 14:00 às 17:00. 
5.6 - O candidato com deficiência classificado que vier a ser convocado para os 
procedimentos pré-admissionais, será submetido à perícia médica e avaliação perante o 
setor competente – SESMT, da Prefeitura Municipal de Três Corações, que  fornecerá  o  
laudo comprobatório, com decisão final e irrecorrível sobre a qualificação do candidato  
como  pessoa com deficiência ou não, e sobre  o  grau  de  deficiência,  que   determinará  
estar  ou  não  o  mesmo capacitado para o exercício da função. 
5.7 - Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva 
passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou de aparelhos específicos. 
5.8 – Da quantidade de vagas oferecidas neste Edital de Processo Seletivo, 5% (cinco por 
cento) serão reservadas às pessoas com deficiência, ou seja, 01 (uma) vaga para cada 
função, devido à elevação do resultado de número fracionado até o primeiro número inteiro 
subsequente, nos termos do Decreto Federal 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
5.9 – A não apresentação do Laudo Médico atestando a espécie e o grau, ou nível de 
deficiência, ou sua apresentação sem a expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença  (CID), bem como, a provável causa da deficiência, 
ou ainda, fora do prazo apresentado no item 5.5, acarretará a eliminação das prerrogativas 
que lhe são facultadas pelo artigo 37, inciso VIII da CF/88.  
 
6 - DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO: 
 
6.1 – Serão nomeados através de ato próprio da Comissão de Processo Seletivo, os 
avaliadores os quais serão responsáveis pela conferência e análise da documentação e 
títulos apresentados pelos candidatos, conforme regras constantes no presente Edital. 
 
7 – DA APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS: 
 
7.1 - A apresentação dos Títulos e documentos será feita, PESSOALMENTE, ou mediante 

instrumento de procuração devidamente registrado em cartório, no Sistema Nacional de 

Empregos – SINE localizado à Rua Pedro Bonésio, 415 -  Centro no dia 16/07/2010 de 

08:00 às 11:00 hs e de 14:00 às 17:00 hs. 

 

7.1.1 – DOCUMENTOS: 

a) Original e Xerox dos Documentos: R.G., C.P.F., Título de Eleitor, comprovante de 
votação da última eleição (1º e 2º turnos, quando for o caso) e certificado de 
reservista (para candidato do sexo masculino); 

 
b) Declaração de acúmulo de cargos e funções, expedida por órgão Federal, Estadual 

ou Municipal, com respectivo horário de trabalho e assinatura do diretor imediato; 
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c) Declaração de experiência na função a que se candidata (mínimo de 06 meses), 
comprovada através de declaração do respectivo Ente Público ou através de 
C.T.P.S.; 

 
d) Certidão de bons antecedentes; 

 
e) Original do comprovante de inscrição; 

 
f) Original e xerox dos respectivos certificados e/ou declarações de conclusão dos 

cursos, para a devida comprovação das informações prestadas. 
 

HABILITAÇÃO COMPROVANTES 

– Licenciatura Plena em Letras: 

Português/Inglês 

 

ou 

– Graduação Específica em Língua 

Inglesa. 

– Diploma registrado ou Declaração de 

Conclusão acompanhada de histórico 

escolar. 

 

– Diploma registrado ou Declaração de 

Conclusão acompanhada de histórico 

escolar. 

Obs.: 

Apresentar Projeto Pedagógico e conteúdo 

programático dos cursos básicos 

intermediário, avançado e conversação em 

(CD e impresso). 

– Licenciatura Plena em Letras: 

Português/Espanhol 

 

ou 

– Graduação Específica em Língua 

Espanhola. 

– Diploma registrado ou Declaração de 

Conclusão acompanhada de histórico 

escolar. 

 

– Diploma registrado ou Declaração de 

Conclusão acompanhada de histórico 

escolar. 

Obs.: 

Apresentar Projeto Pedagógico e conteúdo 

programático dos cursos básicos 
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intermediário, avançado e conversação em 

(CD e impresso). 

– Bacharel em Ciências da Computação. 

 

 

– Diploma registrado ou Declaração de 

Conclusão acompanhada de histórico 

escolar. 

Obs.:  

Apresentar Projeto Pedagógico e conteúdo 

programático dos cursos Windows, Word, 

Excel, PowerPoint e Internet em (CD e 

Impresso). 

 
 

g) Original e xérox dos documentos comprobatórios da deficiência física declarada, nos 
termos do item 5 deste edital. 

 
7.2 – A documentação será conferida na presença do candidato, que, em caso de não 
comprovação de acordo com o presente Edital, estará automaticamente eliminado. 
7.3 – O Candidato que não comparecer ao local, no(s) horário(s) e dia(s) marcados estará 
automaticamente eliminado, sem direito a apresentar documentos em qualquer outra data. 
7.4 – Na existência de impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde, poderá o 
candidato se fazer representado, dentro do prazo apresentado por este Edital, mediante 
apresentação de Procuração devidamente registrada em cartório acompanhada de atestado 
médico comprovando a situação. 
7.5 - No ato da convocação deverão ser apresentados: - Xerox dos documentos 
relacionados nas letras “a”, “b” e “g”. 

- De acordo com a letra “b”, a convocação será efetuada mediante compatibilidade 
de horário expressa na convocação, quando permitida a cumulação nos termos legais. 
 
8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
8.1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
8.2 - A inexatidão de declaração e a irregularidade da documentação, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminarão o candidato do processo, em qualquer fase, anulando todos os 
atos dele decorrentes. 
8.3 - Não será aceita inscrição fora do prazo estabelecido. 
8.4 - Não será cobrada taxa de inscrição. 
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8.5 – o presente processo será realizado através de Comissão Organizadora nomeada em 
Portaria pelo Prefeito Municipal, para essa finalidade; 
8.6 – A aprovação no presente Processo Seletivo não assegura direito à contratação, mas 
esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos. 
8.7 – A contratação nos termos deste Edital não gera direito a efetivação no quadro de 
Servidores da Prefeitura Municipal de Três Corações. 
8.8 - O presente Processo Seletivo terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data de 
publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. 
8.9 - O contratado terá sua contribuição previdenciária vertida para o Regime Geral de 
Previdência Social (INSS). 
8.10 - O candidato será convocado por via postal mediante aviso de recebimento (AR) e terá 
o prazo de dois dias úteis, a partir do recebimento da correspondência, para apresentação 
junto à Secretaria de Administração e Recursos Humanos, sita na Rua Cel. Alfredo Silva 
Junqueira, nº 57 – Centro, dentro do horário de expediente, para os procedimentos 
administrativos de contratação. 
8.10.1 - O não comparecimento no prazo estabelecido implicará na desistência do candidato 
ao contrato, liberando a Prefeitura para convocar o próximo candidato classificado. 
8.10.2 – Após o comparecimento constante no item 8.10, e, convocado para a assinatura do 
contrato, o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para fazê-lo, sob pena de 
convocação do próximo classificado, por desistência tácita. 
8.11 – O recebimento da convocação via postal, mesmo que por terceiro, desde que 
realizado no endereço apresentado pelo candidato, não inibe a contagem do prazo previsto 
no item 8.10, bem como a convocação do próximo candidato classificado, por eventual não 
comparecimento. 
8.12 - O candidato deverá comunicar, pessoalmente, ao Setor de Gerenciamento de 
Pessoal da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Três Corações – MG, 
qualquer mudança de endereço residencial, ficando o Município isento de qualquer 
responsabilidade em caso de mudança sem a comunicação da alteração. 
8.13 – A confirmação dos dados e documentações informados via internet no ato da 
inscrição, serão verificados e confirmados no ato de apresentação dos documentos datada 
para o dia 16 de julho de 2.010, conforme item 7 deste edital, e no ato da contratação. 
8.13.1 – Qualquer divergência verificada entre as informações apresentadas na inscrição e 
os documentos comprobatórios, acarretará na desclassificação do candidato, através de ato 
emitido pela Comissão Organizadora de Seleção, devendo ser convocado o próximo 
candidato classificado. 
8.14 - Será eliminado do presente Processo Seletivo, por ato da Comissão Organizadora o 
candidato que agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe 
encarregada dos procedimentos ou com autoridades presentes. 
8.15 - Os casos omissos ou duvidosos inerentes ao processo serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora do presente Processo Seletivo, através de respectivos atos, 
observados os princípios e as normas que regem a Administração Pública. 
 
9 - DA DIVULGAÇÃO: 
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A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo Simplificado dar-se-á através do 
Quadro de Avisos no Átrio da Prefeitura Municipal de Três Corações, à Rua Cel. Alfredo 
Silva Junqueira, 57 – Centro; nas dependências das Secretarias de Administração e 
Recursos Humanos e de Desenvolvimento Econômico, na sede do SINE, com sede na Rua 
Pedro Bonésio, nº 45 – Centro, ou pela Internet no site oficial da Prefeitura de Três 
Corações (www.trescoracoes.mg.gov.br). 
 
9.1 - É de inteira obrigação do candidato acompanha r todos os atos, editais e 
comunicados referentes ao presente Processo Seletiv o. 
 
10 - DA CLASSIFICAÇÃO: 
 

10.1 - A classificação dos candidatos será feita mediante soma dos pontos em ordem 

decrescente da contagem de títulos para cursos realizados na área educacional  para o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, com a seguinte carga horária e 

pontuação : 

 

120 a 159 horas ................................... 03 pontos 

160 a 199 horas ................................... 04 pontos 

200 a 359 horas ................................... 06 pontos 

360 ou mais horas ............................... 07 pontos 

Curso de mestrado .............................. 10 pontos 

Curso de doutorado ............................ 10 pontos 

 

10.2 - A Lista de Classificação e Resultado deste Edital será publicada dia 19 de julho de 
2.010, conforme cronograma de atividades - ANEXO I, através do Quadro de Avisos no Átrio 
da Prefeitura Municipal de Três Corações, à Rua Cel. Alfredo Silva Junqueira, 57 – Centro; 
nas dependências das Secretarias de Administração e Recursos Humanos e de 
desenvolvimento Econômico, SINE e pela Internet no site oficial da Prefeitura de Três 
Corações (www.trescoracoes.mg.gov.br). 
 
10.3 - Em caso de empate no processo seletivo, terá  preferência para classificação, o 
candidato que: 
 
a) candidato que comprovar maior tempo de serviço na função a que se candidata, não 
sendo permitido o cômputo de tempo paralelo; 
b) tiver maior idade (estatuto do Idoso). 
 
11 - DO RECURSO: 
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11.1 - Caberá recurso à Comissão Organizadora contra o resultado final do presente 
processo seletivo simplificado.  
11.2 - O recurso deverá ser protocolado na Secretaria de Administração e Recursos 
Humanos, na Rua Cel. Alfredo Silva Junqueira, nº 57 – Centro, nesta Cidade, em forma de 
requerimento à Comissão Organizadora, devidamente fundamentado e com referência à 
fonte que o embasou. 
11.3 - O prazo para apresentação do recurso é de 02 (dois) dias úteis improrrogáveis, 
conforme Anexo I deste Edital, a contar do dia seguinte da divulgação do resultado. 
11.4 - Se por força de decisão favorável ao recurso houver modificação do resultado 
divulgado na data de 19/07/2010, o resultado final será divulgado no dia 23/07/2010.  
 
12 – AVALIAÇÃO MÉDICA E PSICOLÓGICA: 
 
12.1 - Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos considerados inaptos pela 
avaliação médico pericial e psicológica, promovida integralmente pela Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos, através de seu Setor competente. 
12.2 - Da decisão da avaliação médica não caberá recurso. 
 
13 - DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
  
13.1 - Faz parte do presente Edital o Anexo I contendo as datas das atividades 
programadas. 
 
 
 
                                         Três Corações, 07 de junho de 2010. 
 
 
 

FAUSTO MESQUITA XIMENES 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
 
 
 

DATA (2010) 
 

ATIVIDADE 
 

09 a 15/07/2010 Período de realização das inscrições 

16/07/2010 Apresentação de títulos e documentos 

19/07/2010 Resultado 

20 e 21/07/2010 Período para apresentação de Recurso 

23/07/2010 Divulgação do Resultado Final 

 
 
 
 


