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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2019 

 

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral 

de Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, Associação Pública com personalidade jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ nº 12.333.051/0001–14, com sede na Rua José Teotônio, n.º 

704 A – Esplanada – Janaúba – MG, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Juracy 

Fagundes Jacome, torna público que estão abertas as inscrições para Processo Seletivo 

Simplificado, através de análise de Curriculum Vitae com vistas à contratação de profissional 

com formação em nível superior em Medicina veterinária para prestação de serviços de 

suporte no Programa do Serviço de Inspeção Sanitária Consorciado – SIM SERRA GERAL, 

de excepcional interesse público. 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 – O Processo Seletivo Simplificado visa satisfazer necessidade temporária de excepcional 

interesse público para preenchimento da vaga existente para o cargo de Médico Veterinário 

para compor o quadro de funcionários do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

Sustentável da Microrregião da Serra Geral, ou que vierem a vagar dentro do prazo de 

validade do presente Processo Seletivo Simplificado. 

 

1.2 – O Provimento para o cargo de Médico Veterinário será em caráter temporário, por meio 

da celebração de contrato temporário, sendo regido pelo Estatuto do Consórcio Intermunicipal 

de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral, pelo prazo de duração 12 

meses, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

1.3 – O número de vagas, os vencimentos, a carga horária e a escolaridade exigida estão 

estabelecidos neste Edital. 

 

1.4 – Não haverá reserva de vagas para portadores de deficiência. 

 

2 – DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS 

 

2.1 – Cargo: Médico Veterinário 

 

2.1.1 – Requisitos Mínimos para Provimento: Ensino Superior Completo 

 

2.1.2 – Habilitação (CNH) Categoria mínima B. 

 

Pré–Requisitos: 

 

Para inscrição do cargo de Medicina Veterinária, o profissional deverá apresentar em 

envelope devidamente lacrado os documentos mencionados abaixo, devendo: 
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a) Todas as folhas do conteúdo do envelope de documentos devem ser rubricados e 

numerados pelo candidato, da seguinte forma: 1/10, 2/10, 3/10.., SOB PENA DE 

INABILITAÇÃO.   

 

 Curso Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho de Classe (Registro 

no CRMV– Conselho Regional de Medicina Veterinária). 

 

 Comprovante de endereço; 

 

 CPF – Cadastro de Pessoas Físicas; 

 

 Cópia da Carteira de Identidade; 

 

 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, bem como, com a Fazenda 

Estadual e Municipal ou Distrital da sede da licitante; 

 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 

 Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação os quais atendem 

plenamente ao edital (MODELO ANEXO II); 

 

 Declaração de que o Candidato não possui fatos impeditivos em nenhum órgão publico 

das esferas federal, estadual e municipal (MODELO ANEXO III). 

 

 Título de Eleitor e comprovante de Quitações com as obrigações eleitorais; 

 

 Prova de quitação com serviço militar, para o sexo masculino; 

 

 Curriculum vitae. 

 

 Cópia de Certificados que comprove que o candidato participou de cursos, palestras e 

seminários. 

 

2.1.2 – Atribuições Específicas do Cargo: 

 

Considerações iniciais 

 

 O profissional com formação em Medicina veterinária obedecerá à carga horária de 20 

(vinte) horas semanais, com prestação de serviços de inspeção Sanitária junto ao Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral abrangendo 

todo o território da Serra Geral de Minas (Municípios Consorciados). 
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 As despesas de locomoção e alimentação ficarão por conta do Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral e dos 

municípios consociados conforme contrato de programa. 

 

 As despesas mencionadas acima somente computarão como responsabilidade do 

consórcio, quando o profissional estiver na sede do consórcio em deslocamento aos 

municípios consorciados. As despesas do profissional até a sede do consórcio é de sua 

responsabilidade.  

 

Atribuições 

 

I Elaborar e desenvolver material didático e técnico sobre os procedimentos e critérios 

para funcionamento do Serviço de Inspeção Municipal; 

II – Participar na promoção de eventos, ministrando cursos e palestras com a finalidade de 

informar o público alvo sobre as medidas de controle sanitário/epidemiológico/ambiental; 

III – Avaliar e dar parecer em projetos técnicos, memorial descritivo, memorial descritivo 

econômico sanitário, plantas arquitetônicas, fluxogramas relacionados à produção e 

manipulação de alimentos e documentação para registro de rótulo/produto;  

IV – Auxiliar no desenvolvimento de ações para fomentar o associativismo e o cooperativismo; 

V – Auxiliar na elaboração de projetos de leis, decretos, resoluções, instruções normativas e 

regulamentações, e demais legislações, no âmbito de sua competência; 

VI – Promover a educação em saúde à população em geral e a grupos específicos, quanto à 

industrialização, comercialização e consumo de alimentos, bem como controle e profilaxia 

de zoonoses para prevenir doenças. 

VII – Fiscalizar e orientar empresas alimentícias quanto à segurança alimentar, conforme a 

legislação vigente; 

VIII – Realizar inspeção industrial e sanitária de Produtos de Origem Animal comestíveis e 

não comestíveis, assim como dos estabelecimentos instalados nos municípios da área de 

atuação do Consórcio, que produzam matéria–prima, abatam, manipulem, beneficiem, 

transformem, industrializem, fracionem, preparem, transportem, acondicionem ou embalem 

produtos de origem animal, adicionados ou não de produtos vegetais, suscetíveis de 

comercialização exclusiva no município e região; 

IX – Elaborar e desenvolver modelos de planilhas para cadastro dos produtores rurais, suas 

propriedades, equipamentos e bens semoventes, nos diferentes programas relacionados à 

Medicina Veterinária. 

X – Participar na formulação de políticas públicas inerentes ao programa 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 



  

______________________________________________________________________________ 
 

Rua José Teotônio, n.º 704 – Esplanada – Janaúba – MG –/ E-mail: Tel. (38) 3821-9261 – Email: 
licitauniaodaserrageral@gmail.com 

 

 

3.1 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

3.2 – As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão no período de 07/03/2019 a 

21/03/2019, no horário de 08hs às 11hs e 12hs às 16hs, no  Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral, endereço Rua José Teotônio, 

n.º 704 – Bairro Esplanada – Janaúba – MG. 

 

3.2.1 – Considera-se inscrito o interessado que apresentar todos os documentos 

mencionados no item 2 deste edital, podendo ser enviado via postal ou protocolizado 

diretamente na sede do Consórcio Intermunicipal no endereço mencionado no preâmbulo do 

edital.  

  

3.3 – Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

3.4 – Toda documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado e indevassável, 

rubricado em seus fechos e com as seguintes indicações: 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Nome do Candidato Cargo Pretendido 

Número da Carteira de Identidade e CPF Endereço 

Telefone 

Email autorizado para qualquer comunicação. 

 

4 – DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS 

 

4.1 – Segue abaixo quadro com número de vagas, carga horária semanal e vencimento. 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO VAGA(S) 
CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO 

BRUTO 

QTDE. 

MESES 

VALOR 

TOTAL 

PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM NÍVEL 

SUPERIOR EM MEDICINA VETERINÁRIA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SUPORTE NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE 

INSPEÇÃO SANITÁRIA CONSORCIADO – SIM 

SERRA GERAL. 

01 
20 Horas 

Semanais 
2.864,00 12 34.368,00 

 

5 – DA SELEÇÃO 

 

5.1 – Será procedida por Comissão formada por servidores do Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral e servidores de municípios 

consorciados. 

 

5.2 – O Processo Seletivo Simplificado constará de Análise de Currículo e Entrevista 

Profissional. 
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5.3 – Na análise/avaliação de Curriculum vitae serão analisados os Certificados de 

Especialização, de Pós–graduação na área de inscrição, de Mestrado e de Doutorado; e ainda 

Comprovante de Experiência Profissional no desenvolvimento das atribuições da função para 

a qual o candidato se inscreveu, devendo ser devidamente comprovada. 

 

5.4 – Os títulos de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado só serão aceitos 

quando expedidos por instituição reconhecida pelo MEC. 

 

5.5 – O certificado de especialização, o comprovante de experiência profissional e o 

comprovante de experiência prática serão aceitos quando expedidos por instituição 

autorizada. 

 

5.6 – Os títulos, certificados e comprovantes descritos no item 5.3 deverão ser apresentados 

no ato da inscrição, no envelope lacrado e rubricado. 

 

5.7 – Os candidatos que cumprirem os requisitos mínimos serão avaliados em Entrevista 

Profissional posteriormente em data a ser divulgada. 

 

6 – DO RESULTADO FINAL 

 

6.1 – O resultado da análise/avaliação bem como do resultado final após entrevista será 

fornecido através de edital afixado no quadro de avisos do Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral. 

 

7 - DA CLASSIFICAÇÃO 

  

7.1 Os candidatos serão classificados na ordem decrescente do total de pontos obtidos; 

sendo primeiro colocado o candidato que obtiver maior número de pontos. 

 

7.2 Serão inabilitados os candidatos que não satisfizerem os requisitos mínimos exigidos 

neste Edital. 

 

7.3 Serão considerados os seguintes aspectos, por ordem de prioridade, para desempate: 

 

7.3.1 – Os profissionais interessados constante na clausula segunda, serão avaliados e 

classificados de acordo com o ANEXO I, ou seja, deverão apresentar certificados de acordo 

o anexo, que será preenchido na integra pela Comissão de Servidores do Consórcio no 

momento da abertura do envelope, apurando a pontuação de cada qual, critério para 

classificação no presente processo seletivo simplificado. 

 

7.3.2 – Os documentos somente serão válidos se forem apresentados em cópias 

autenticadas, da mesma forma, somente serão computados caso seja atendida esta 

exigência.  



  

______________________________________________________________________________ 
 

Rua José Teotônio, n.º 704 – Esplanada – Janaúba – MG –/ E-mail: Tel. (38) 3821-9261 – Email: 
licitauniaodaserrageral@gmail.com 

 

 

7.4 – Além destes critérios, a comissão de Licitação, observará o tempo de serviços já 

prestados pelo profissional, que será computado, se apresentada à carteira profissional de 

trabalho ou declaração expedida pelo ente quando se tratar de Órgão Público. 

 

7.5 – Para a classificação, o interessado deverá, no mínimo, computar 10 (dez) pontos; 

 

7.5.1 – Faculta–se a pontuação mínima acima especificada para os recém-formados, uma vez 

que os mesmos não atenderão todos os requisitos do anexo I. Portanto, entrarão na 

classificação, mas terão direito da vaga somente quando não aceitos os demais que atingiram 

a pontuação mínima, ou seja, se não atingir a pontuação mínima atenderá a ordem de 

classificação. 

 

7.6 – Após a verificação de documentos e contagem de pontos, os classificados nos termos 

do item 7.5, serão convocados para entrevista com data a ser divulgada no email do 

Classificado. 

 

8 – DA HOMOLOGAÇÃO 

 

8.1 – O resultado final deste Processo Seletivo será homologado pelo Presidente do 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral e 

será publicado no Jornal Circulação Regional, quadro de avisos do Consórcio Intermunicipal 

e no site oficial. 

 

9 – DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1 – O candidato aprovado no processo seletivo, obedecida à classificação final, será 

convocado através de Termo de Convocado enviado para o endereço eletrônico do mesmo. 

 

9.2 – O candidato aprovado para o cargo de Médico Veterinário será lotado na coordenadoria 

Regional de Inspeção Sanitária do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável 

da Microrregião da Serra Geral. 

 

9.3 – O candidato Aprovado convocado deverá comparecer no prazo máximo de 03 (três) dias 

a contar do Termo de Convocação, para apresentação dos documentos, sob pena de sua 

desídia ser considerada renúncia ao objeto do certame, à relação jurídica e ao direito de 

contratar com o Consórcio Intermunicipal, sendo convocado o próximo classificado da lista. 

 

9.4 – Por ocasião da contratação, serão exigidos do candidato aprovado os seguintes 

documentos: 

 

a) Original e xérox do PIS ou PASEP; 

b) Atestado de saúde física; 
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c) Declaração firmada pelo convocado de não haver sofrido, no exercício profissional ou 

de qualquer função pública, penalidade disciplinar por prática de atos desabonadores ou 

condenação por crime ou contravenção; 

d) Declaração de inacumulação de cargos; 

 

10 – DOS RECURSOS 

 

10.1 – Para a interposição de recursos, o Candidato deverá manifestar interesse devidamente 

motivado dentro do prazo de (05) dias corridos, sendo aceito apenas quando se tratar de 

requisitos e critérios específicos à documentação. 

 

11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 – A aprovação no processo seletivo simplificado assegurará apenas a expectativa de 

direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das 

disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Administração, da 

rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do processo seletivo. 

 

11.2 – O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 1 (um) ano, a contar da 

publicação do Termo de homologação do resultado final de que trata o subitem 9.1, 

prorrogável por igual período. 

 

11.3 – Na desistência, renúncia ou eliminação de algum candidato aprovado dentro do número 

de vaga, esta será preenchida pelos demais candidatos, observando–se a ordem de 

classificação. 

 

11.4 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão bem como pelo Superintendente 

do Consórcio Intermunicipal, no que couber. 

 

11.5 – Fazem parte do presente edital, os seguintes Anexos: 

 

ANEXO I – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 

ANEXO III – MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

Janaúba/MG 01 de Março de 2019 

 

 

Juracy Fagundes Jacome 

Presidente do Consórcio Intermunicipal 
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ANEXO I – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

 

1. Critério de pontuação para classificação do Profissional com Formação em Medicina 

Veterinária. 

2. Preenchimento pela Comissão de Servidores do Consórcio Intermunicipal 

 

a) Participação em Seminários e Palestras: 

(    ) 01 a 02 01 

(    ) 03 a 05 02 

(    ) 06 a 08 03 

(    ) Acima de 08 04 

b) Participação em congressos: 

(    ) 01 a 02 02 

(    ) 03 a 05 04 

(    ) 06 a 08 06 

(    ) Acima de 08 08 

c) Cursos realizados com carga horária até 40 horas: 

(    ) 01 a 02 03 

(    ) 03 a 05 07 

(    ) 06 a 08 10 

(    ) Acima de 08 14 

d) Cursos realizados com carga horária superior a 40 horas: 

(    ) 01 a 02 04 

(    ) 03 a 05 08 

(    ) 06 a 08 12 

(    ) Acima de 08 16 

e) Tempo de exercício da Profissão (Registro no Conselho de Classe): 

(    ) 01 a 18 meses 02 

(    ) 19 a 36 meses 04 

(    ) 37 a 55 meses 07 

(    ) Acima de 55 meses 10 

f) Curso de especialização (Latu e Strictu Sensu): 

(    ) 01 04 

(    ) 02 08 

(    ) 03 12 

(    ) 04 ou mais  16 

g) Participação em oficinas e treinamentos práticos: 

(    ) 01 a 24 meses 04  

(    ) 25 a 48 meses 08 

(    ) 49 a 72 meses 12 

(    ) Acima de 72 meses  16 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

 

DECLARAÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2019 

 

  

A Pessoa natural, _______________________________________, inscrito(a) no CPF nº 

________________________, DECLARA, que aceita todos os termos do edital do 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2019, promovido pelo Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral,  que atende 

a todos os requisitos de habilitação os quais atendem plenamente ao edital. 

 

___________________________________________ 

Local e data 

 

___________________________________________ 

(Assinatura do Responsável) 
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ANEXO III 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2019 

 

 

 

A Pessoa natural, _______________________________________, inscrito(a) no CPF nº 

________________________, DECLARA, que aceita todos os termos do edital do 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2019, promovido pelo Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral, DECLARA 

sob as penas da Lei, que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, 

bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de 

habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, 

regularidade fiscal e econômico–financeira. 

 

___________________________________________ 
Local e data 

___________________________________________ 
Representante legal 


