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DECRETO Nº  949, DE 31 DE JULHO DE 2006 

 

Regulamenta o processo seletivo simplificado a que se refere o § 3º do 

art. 245 da Lei Complementar nº 001, de 22 de Outubro de 1997, e dá 

outras providências.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 76, inciso III da Lei Orgânica Municipal, e, tendo em vista o disposto no § 3º do 

art. 245 da Lei Complementar nº 001, de 22 de Outubro de 1997, e no Art. 56 da Lei 082, de 14 

de março de 2000; 

 

D E C R E T A :  

 

Art. 1º.  O recrutamento de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional 

interesse público, em especial para o suprimento de recursos humanos necessários ao 

desempenho de atividades operacionais, administrativas e técnicas decorrentes da criação de 

novos serviços públicos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo 

Municipal, bem como de eventual substituição de servidores licenciados,  para o exercício de 

funções integrantes do Plano de Cargos e Salários de que trata a Lei 082, de 14 de Março de 

2000, será realizado mediante processo seletivo simplificado para contratação por tempo 

determinado nos termos deste Decreto.  

 

Art. 2º.  É vedada a contratação de servidores da administração direta ou indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas 

subsidiárias e controladas, ressalvados os cargos de magistério e profissionais da área de saúde, 

que possuam disponibilidade de tempo para acumular funções públicas. 

 

Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração ao disposto neste artigo 

importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive 

solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.  

 

Art. 3º. As contratações somente poderão ser feitas com observância da disponibilidade 

orçamentária e mediante prévia autorização da Secretaria Municipal de Administração. 

 

§ 1º. O pedido de autorização deverá ser encaminhado a Secretaria Municipal de Administração 

instruído com a indicação dos serviços a serem supridos ou da substituição necessária, bem 

como do quantitativo do pessoal a ser contratado, acompanhado da estimativa de recursos para 

as contratações pretendidas. 

 

§ 2º. As contratações serão custeadas pelas dotações consignadas em despesas correntes dos 

órgãos e entidades contratantes, nas respectivas ações em que se desenvolvam os projetos e 

atividades.  

 

Art. 4º. A seleção de pessoal para contrato temporário de que trata este Decreto dar-se-á 

mediante processo seletivo simplificado, compreendendo, obrigatoriamente a análise de 

curriculum vitæ, e, facultativamente, através da realização de prova escrita,  sem prejuízo de 
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outros requisitos classificatórios que, a critério do órgão ou unidade contratante, venham a ser 

exigidas.  

 

§ 1º. As unidades contratantes criarão comissão específica que será responsável pela 

coordenação e pelo andamento do processo seletivo, cabendo sua supervisão à Secretaria 

Municipal de Administração. 

 

§ 2º. A análise do curriculum vitæ dar-se-á a partir de critérios de classificação previamente 

divulgado, que contemple, entre outros fatores considerados necessários para o desempenho 

das atividades a serem realizadas, a qualificação, a experiência e habilidades específicas do 

candidato.  

 

Art. 5º. A divulgação relativa ao processo seletivo simplificado de que trata este Decreto dar-

se-á mediante:  

 

I - publicação do inteiro teor do edital nos quadros de avisos e editais da Prefeitura, 

Câmara e dos demais órgãos públicos locais; e   

 

II – divulgação do extrato do edital através das Rádios Comunitárias locais; 

 

Parágrafo único. A divulgação por via radiofônica do extrato do edital, deverá informar, no 

mínimo, as funções a serem contratadas, e — quanto ao prazo — o período, o local para 

inscrição e o valor da taxa, quando houver.  

 

Art. 6º. Deverão constar do edital de abertura de inscrições para o processo seletivo 

simplificado informações que permitam ao interessado conhecer as condições da futura 

contratação, tais como a ação ou unidade no âmbito do qual se dará o exercício das atividades, 

o número de vagas, a descrição das atribuições, a remuneração a ser paga e o prazo de duração 

do contrato, além do modelo de ficha de inscrição, que poderá ser preenchida em letra de 

forma. 

 

Parágrafo Único. Os editais serão numerados em ordem seqüencial e cronológica anual, 

precedida da identificação da Unidade Administrativa que o realize. 

 

Art. 7º. O prazo para inscrição no processo seletivo simplificado deverá ser de, no mínimo, 

cinco dias úteis.  

 

Parágrafo único: O candidato somente poderá inscrever-se, em cada processo seletivo, para 

concorrer à uma única função. 

 

Art. 8º. Os candidatos, no ato da inscrição em processo seletivo, deverão preencher e assinar 

ficha de inscrição, que terá caráter de curriculum vitæ resumido, anexando cópia legível da 

Carteira de Identidade, devendo comprovar que atendem aos seguintes requisitos básicos:  

 

1– Ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos; 

2– Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
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Parágrafo único: Será fornecida ao candidato recibo de sua inscrição, datado e subscrito por 

servidor da unidade que estiver realizando o processo seletivo. 

 

Art. 9º - Os Editais do processo seletivo simplificado adotarão, no mínimo, os seguintes 

critérios classificatórios: 

  

I – Ter a escolaridade mínima exigida para a atividade a ser desempenhada, sem 

prejuízo da exigência de habilitação específica para funções de maior complexidade; 

II – Não estar exercendo atividade remunerada nem perceber proventos de 

aposentadoria ou pensão dela decorrente, ressalvado os casos de acumulação legal para 

o magistério e profissionais da área de saúde;  

III – Possuir a maior contagem de tempo na função; 

IV – Ter sido aprovado para as funções do cargo em concurso público municipal com 

prazo de validade vigente à data do edital, obedecida a ordem de classificação; e, 

V – Ser residente no município, preferencialmente no local da futura lotação. 

 

Art. 10 – Após a classificação, em caso de empate no resultado final, será utilizado o critério de 

idade para desempate, recaindo a escolha sobre o candidato mais idoso. 

 

Art. 11 – Encerrada a classificação o resultado será publicado no quadro de avisos e editais da 

Prefeitura Municipal, para eventuais impugnações pelos interessados, pelo prazo de dois dias 

úteis. 

 

Art. 12 – O resultado final será homologado pelo Prefeito Municipal, e publicado no quadro de 

avisos e editais da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande.  
 
Art. 13 – Os candidatos classificados serão contratados de acordo com a ordem de classificação 

e necessidades da Secretaria Municipal interessada. 

 

Art. 14 – Caso seja aprovado algum candidato já aposentado no serviço público, este deverá, no 

ato da contratação, fazer opção escrita, manifestando expressamente sua opção pela 

remuneração de sua preferência. 

 
Art. 15 – No ato da contratação, o candidato deverá apresentar cópias legíveis e os originais 

dos seguintes documentos:  

 

I - Diploma;  

II - Declaração de matrícula e freqüência; 

III - Contagem de tempo de serviço público municipal; 

IV - Cédula de identidade;  

V - Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do MF (CPF); 

VI - Título de eleitor e comprovante de votação no último pleito; 

VII - Carteira de Trabalho e Previdência Social  (caso possua); 

VIII - Cartão do PIS/PASEP (caso possua); 

IX - Comprovante de cumprimento das obrigações militares, (se do sexo masculino); 

X - Comprovante de residência; (conta de água, luz, telefone, etc.) 

XI - Número de conta-corrente bancária individual no Banco do Brasil/UNAI – MG; 
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XII - Certidão de casamento e de nascimento de dependentes menores de 14 anos. 

XIII - Declaração de dependentes econômicos, inclusive de companheiro (a), com 

comprovação da data de nascimento;   

Art. 16 - A remuneração mensal dos contratados observará os padrões de vencimento dos 

planos de cargos e salários ou de carreira do órgão ou da unidade contratante, exceto quando 

for para permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, quando serão 

observados os valores do mercado de trabalho. 

 

Art. 17 – O contrato terá a duração de até 6 meses, podendo ser prorrogado até o 

preenchimento do cargo por nomeação em virtude da realização de concurso público. 

 

Art. 18 - A aprovação no processo seletivo não gera obrigação de contratar. 

 

Art. 19 – Não poderá ser contratado candidato que ocupe cargo efetivo integrante do Plano de 

Cargos e Salários de que trata a Lei Municipal 082, de 14 de Março de 2000, ressalvados os 

ocupantes de cargo do magistério e Profissionais de Saúde, que constitucionalmente possam 

acumular cargos públicos. 

 

Art. 20 - Excepcionalmente poderão ser convocados a celebrar contratos os candidatos que não 

preencham todos os requisitos previstos neste Edital ou na Legislação Municipal específica, 

com vistas a preservar o interesse público. 

 

Art. 21 – A critério da Administração, o contrato firmado poderá ser rescindido em caso de 

inaptidão do contratado para o exercício da função, convocando-se o candidato aprovado 

subseqüente. 

 

Art. 22 - O pessoal contratado nos termos deste Decreto não poderá:  

 

I –  receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;  

II –  ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança;  

III – ser novamente contratado antes de decorridos seis meses do encerramento de 

contrato anteriormente firmado.  

 

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato nos 

casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem 

prejuízo da responsabilidade administrativa dos servidores envolvidos na transgressão. 

 

Art. 23  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Cabeceira Grande, 31 de julho de 2006. 

 

 

Antônio Nazaré Santana Melo 

Prefeito Municipal 

 


