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PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO-MG 
 

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO GERAL Nº 034/2019 PARA OS 
CANDIDATOS APROVADOS NO EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS 
URBANOS II NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº. 001/2017, DIANTE DO NÃO 

COMPARECIMENTO DE CANDIDATOS INTERESSADOS. 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO GERAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO 
QUADRO TEMPORÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO, EM 
CONFORMIDADE COM A LISTA CLASSIFICATÓRIA DO PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO Nº 001/2017, HOMOLOGADO PELO DECRETO Nº. 247, DE 14 DE JULHO 
DE 2017, PUBLICADO NO JORNAL DE MINAS GERAIS CADERNO 2, EM 14 DE 
JULHO DE 2017, PAG. 11, PARA OCUPAR A VAGA NO EMPREGO PÚBLICO DE 
AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS II. 
 

CONSIDERANDO as disposições contidas no Edital do Processo Seletivo 
nº 01/2017; 

CONSIDERANDO o interesse e a conveniência da Administração Pública; 
 
CONSIDERANDO o grande surto de dengue no Estado de Minas Gerais, 

mormente na região de Sacramento, tanto que foi decretado pelo Poder Executivo 
Estadual “Situação de Emergência em Saúde Pública” por meio do Decreto NE nº. 253, 
de 22 de abril de 2019; 

  
CONSIDERANDO que o Município não dispõe em seu quadro de pessoal 

de servidores para atender situação emergencial e transitória, já que existe necessidade 
imediata de utilização de serviços de 06 (seis) servidores; 

 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que existe disponibilidade de candidatos aprovados no 
Processo Seletivo Público nº. 001/2017; 

 
CONSIDERANDO que será respeitada a ordem de classificação no 

Processo Seletivo mencionado anteriormente; 
 
CONSIDERANDO que não haverá qualquer tipo de preterição, haja vista a 

necessidade emergencial em convocar candidatos que tenham disponibilidade para 
prestar serviços de limpeza e coleta de lixo em todas as residências e terrenos baldios, 
visando estancar a proliferação do mosquito transmissor da dengue; 

 
CONSIDERANDO que a convocação para o Edital Geral não fere direito 

adquirido, posto que aqueles que não se interessarem em ocupar a vaga permanecerão 
com a mesma classificação divulgada no Decreto nº 247, de 14 de julho de 2017; 
 

Diante dessas considerações, o Prefeito Municipal de Sacramento, Estado 
de Minas Gerais, Wesley De Santi de Melo, no uso de suas atribuições legais, 
CONVOCA o(a)s candidato(a)s listados da 9ª A 25ª CLASSIFICAÇÃO, para ocupar vaga 
no emprego público de AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS II, para atendimento 
emergencial no combate à dengue, sendo que destes serão selecionados seis 
candidatos.  

O PROCESSO DE SELEÇÃO será realizado nos dias 13 e 14 de maio de 
2019, às 12h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Cristo Rei, 188, 
Centro, dentre aqueles que comparecerem. Caso todos compareçam ou compareçam de 
forma aleatória, a ordem de classificação será cumprida. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO-MG 
 

A DIVULGAÇÃO será feita através de Edital, fixado no Mural do Centro 
Administrativo e no site da Prefeitura Municipal, no dia 15 de maio de 2019, com 
informação imediata ao candidato selecionado. 

 
Os candidatos selecionados pela Secretaria Municipal de Saúde, dentre 

todos os classificados, obedecendo-se a classificação geral, sem que haja caracterização 
de desistência dos demais, deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos, na Diretoria de Administração de Pessoal, Centro Administrativo, para 
contratação temporária pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias: 

 
a. laudo médico da Medicina do Trabalho que presta serviços ao Município. O 

pagamento do laudo será a cargo do Município; 
b. original e fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
c. fotocópia dos CPF’s dos dependentes do IRRF, se possuir; 
d. Certidão de nascimento, comprovante de vacinação e declaração de escolaridade 

dos filhos menores de 14 anos; 
e. fotocópia de comprovante de residência atual; 
f. fotocópia da certidão de nascimento ou casamento ou averbações, se houver; 
g. fotocópia da Cédula de Identidade e Carteira de Identidade Profissional, quando 

solicitado; 
h. fotocópia do CPF; 
i. fotocópia do cartão de cadastramento no PIS/PASEP (se possuir); 
j. 1 fotografia 3x4 recente; 
k. fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição; 
l. fotocópia do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa (se do sexo 

masculino); 
m. fotocópia do comprovante de capacitação legal para o exercício do emprego 

público (diploma registrado ou declaração ou atestado ou  certificado de 
conclusão do curso emitido pela instituição de ensino, carteira de identidade 
profissional, registro no órgão de fiscalização do exercício profissional 
competente). 

n. declaração de que não infringe o art 37, inciso XVI da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (Acumulação de Cargos e Funções) e 
ainda, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art 37, §10, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20/98. 

 
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 3351-8900 ou 

pessoalmente, na Diretoria de Administração de Pessoal, da Secretaria Municipal da 
Fazenda e Administração, situada na Praça Monsenhor Saul Amaral, nº 512, Centro. 

 
Os candidatos escolhidos no presente Edital de Convocação Geral terão o 

prazo máximo de 03 (três) dias corridos para apresentação e assinatura do contrato, 
contados da data de divulgação da seleção. A publicação será o único ato de 
convocação, devendo os candidatos observar o site e o mural. 

 
Quando a contratação do candidato não ocorrer dentro do prazo previsto, 

sua convocação será considerada sem efeito, convocando o próximo, não implicando no 
reconhecimento da desistência e renúncia quanto ao preenchimento do emprego público 
para o qual foi aprovado. 

 
Prefeitura Municipal de Sacramento/MG, 07 de maio de 2019. 

 
 

Wesley De Santi de Melo 
Prefeito  


