
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO AUPERVISOR CLINICO INSTITUCIONAL 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBACENA, A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E  O 

SECRETARIO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as etapas 

previstas no Processo Seletivo para SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL, destinado ao provimento 

de vagas temporárias para prestação de serviços no CAPS AD III, CAPS III e CAPS Infantojuvenil, de 

acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25 de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no 

Edital publicado neste Diário Eletrônico, em 23 de agosto e demais legislações vigentes, determina:

1. Ficam convocados os candidatos aprovados e listados no ANEXO II para que, no prazo de 30

(trinta) dias contados da publicação do presente ato apresentem na Subsecretaria de Recursos 

Humanos, situada na Rua Baronesa Maria Rosa, Nº 378 – Boa Morte, o seguinte item:

a) Documentação listada no ANEXO I

2. A não apresentação ou a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do 
presente Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.

3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelos candidatos ou por procurador 
devidamente nomeado para este fim.

4. O horário de recebimento dos documentos será de 09:00 às 17:00 de segunda-feira à sexta-
feira.

5. Os candidatos aprovados dentro dos limites de vagas ofertadas no edital que não foram 
listados no ANEXO II serão convocados oportunamente devendo, portanto, os mesmos 
acompanharem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br). 

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de setembro de 2021

Carlos Augusto soares do Nascimento

Prefeito Municipal



ANEXO I

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

I. 2 (duas) fotos 3X4 recentes, colorida com fundo claro. 
II. Original e cópia da Carteira de Identidade e Identidade Profissional (se tiver); 

III. Original e cópia do Registro Civil (se casado); 
IV. Original e cópia do Título Eleitoral e Certidão Eleitoral Endereço: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 
V. Original e cópia do CPF; 

VI. Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 
VII. Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito); 

VIII. Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver); 
IX. Comprovante de residência (Xerox). 
X. Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para comprovação da 

escolaridade exigida pelo respectivo cargo ou função; 
XI. Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*; 

XII. Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo público*; 
XIII. Ficha cadastral do Servidor*; 
XIV. Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Renda), ou, caso não 

possua bens ou valores, declaração de inexistência de bens e valores*; 
XV. Declaração de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal 

Federal*; 
XVI. Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provimento em 

comissão* 
XVII. Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do contrato 

bancário. Obs.: Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega de documentos – RH); 
XVIII. Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribuição dos foros 

criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos, das Justiças Federal e 
Estadual, e folhas de antecedentes emitidas, no máximo, há seis meses, pela Polícia dos 
Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos; 
As Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais: 
Certidão da Justiça Federal (Cível e Criminal) Via Internet - Endereço: https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao

Certidão da Justiça Estadual (Cível e Criminal) Via internet - Endereço: http://www.tjmg.jus.br

Certidão da Polícia Civil Via Internet - Endereço: https://wwws.pc.mg.gov.br



ANEXO II

CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: SUPERVISOR CLÍNICO INSTITUCIONAL 

Nº de 
inscrição Classificação Nome Pontuação Data de Nascimento

80079 1 DANIELA CRISTINA BELCHIOR MOTA 67,5 30/04/1985
80108 2 MARIA MERCEDES MERRY BRITO 53,5 16/03/1951
80098 3 LUCIA HELENA BARBOSA 53 13/08/1963


