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A PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU/MG, 
João Batista Gomes, no uso de suas atribuições legais e em 

consonância com a Lei Federal nº 11.350/2006 e Portaria GM/MS 

nº 648/2006 bem como a Estatuto do Servidor, Plano de 

Cargas e Carreiras dos Servidores Publicos e Programas Sociais 
e alterações que dispõem sobre o Plano de Cargos e Carreiras 

dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de São João do 

Manhuaçu/MG, faz saber que será realizado Processo seletivo 

Simplificado para formação de cadastro reserva e contratação 
temporária para preenchimentos de Funções referentes a programas 

nas áreas da Saúde da Prefeitura Municipal, 

 
Retificação do Edital 01/2013 

 

No Edital 01.2013 de processo seletivo, publicado no dia 

20.agosto.2013 no quadro de avisos da prefeitura e no site 

WWW.saojoaodomanhuacu.mg.gov.br e conforme consta no 
anexo I que os agentes comunitários de saúde: 

 

I – Nível de Escolaridade: Ter concluído o 1º. Grau; 

II - Residir na área da comunidade em que atuar, caso 

resida fora da área que comprove CNH, desde a data da 

publicação do edital do processo seletivo público; 

III – Onde se lê Equipe 1 ACS, o número de vagas serão 

(06) SEIS E ONDE SE LÊ Equipe 2 ACS, o número de vagas 

serão (05) cinco. 

IV – Na equipe 4 – Região 4, referente ao PSF Saúde para 
todos a Micro Área 01 dos Córregos São Sebastião (parte) 

Córrego das Flores (parte) acrescenta-se o Córrego São 

José. 

 

http://www.saojoaodomanhuacu.mg.gov.br/


 

Retificando e acrescentando item 2.8 no edital 01.2013 a 

clausula 2.8: 

 

2.8.  O candidato resida fora da área que comprove CNH, 
desde a data da publicação do edital do processo seletivo 

público que tiver comprovado veiculo próprio e habilitação 

que possa deslocar independentemente na área e sem ajuda 

de custo para transporte ao longo do contrato, é autorizado 

a não estar residindo na área de atuação. 
 

Retificando e acrescentando item 6. No edital 01.2013 da 

classificação da prova de Títulos será valida a tabela abaixo: 
 

6. DA PROVA DE TÍTULOS PARA CARGOS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL/MÉDIO e NÍVEL SUPERIOR 

6.1. A prova de títulos tem caráter classificatório. 

6.2. Os títulos que poderão ser objeto de pontuação, no limite máximo 
de 9,0 (nove) pontos, serão avaliados conforme a pontuação 

discriminada na seguinte Tabela: 

  

TÍTULOS Pontuação unitária 
por Título 

Pontuação 

Máxima por 
Título 

Pontuação 

Geral Máxima 

Cursos de Atualização e formação 
profissional de curta e média duração 
acima de carga horária de 20 horas com 
comprovação através de certificado. 

0,25  por título de 
certificado na Área 

da Saúde 

  

  

  

  

  

1,0 (um) 
ponto 

  

  

  

  

  

9,0 (nove) 
pontos 

Cursos de Especialização lato sensu, com 
duração igual ou superior a 360 (trezentas 
e sessenta) horas presenciais na área, 

  

1,0 (um) ponto por 

    

  



 

 
 

 

São João do Manhuacu, 21 de agosto de 2013. 

 

 
 

 

João Batista Gomes 

Prefeito Municipal 

ministrados por instituições reconhecidas 
pelo Ministério da Educação – MEC, com 
Monografia aprovada. 

título de 
especialização na 
Área da Saúde 

  

  

  

2,0 (dois) 
pontos 

Cursos de Especialização lato sensu, com 
duração igual ou superior a 360 (trezentas 
e sessenta) horas presenciais na área, 
ministrados por instituições reconhecidas 
pelo Ministério da Educação – MEC, com 
Monografia aprovada. 

1,5 (um e meio) 
ponto por título de 
especialização em 

PSF ou Saúde 
Pública 

  

  

3,0 (três) 
pontos 

  

Mestrado, realizado em instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC, com 
Dissertação aprovada. 

1,5 (um e meio) 
pontos 

1,5 (um e 
meio) 
pontos 

  

Doutorado, realizado em instituição de 

ensino reconhecida pelo MEC, com Tese 
aprovada. 

2,5 (dois e meio) 

pontos 
2,5 (dois e 

meio) 
pontos 

  


