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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 12/2022 

 

O Município de Itinga - MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso 

de suas atribuições legais e  para não interromper as atividades do Órgão Municipal da 

Secretaria Municipal de Administração, torna público a realização de Processo Seletivo 

Simplificado para contratação temporária de pessoal, com a abertura de inscrição aos 

interessados em celebrar contrato temporário com a Administração Pública Municipal  

Considerando  que as contratações pela Administração Pública devem observar aos 

princípios da legalidade e impessoalidade;  

Considerando  a necessidade de dar continuidade aos serviços de prestação 

contínua e essenciais à população;  

Torna público o presente Edital de Convocação para formação de cadastro de 

reserva para o cargo de MOTORISTA necessário para atender as necessidades e 

serviços de caráter contínuo do município . 

1.  Das Funções 

1.1  -  Motorista 

 

1.1.1 Compete ao Motorista: Realizar Executar tarefas relacionadas a transporte 

de materiais, funcionários a serviço, alunos escolares e a manutenção de veículos; 

Dirigir veículos em geral para o transporte de cargas ou coletivos de natureza 

normal ou especializado, orientar disposição de cargas no veículo tomando os 

necessários cuidados para a preservação das mesmas, zelar pela manutenção e 

estado do veículo e prover ele com água, óleo, bateria, calibragem de pneumáticos, 

providenciando o abastecimento e reparo se necessário;  Executar pequenos 

reparos, como troca de pneus, reapertos, lubrificação, etc;  Cumprir programas 

preestabelecidos para atendimento das ordens de serviço, disponibilidade para 

exercer suas funções em turnos alternados, bem como em sábados, domingos ou 

feriados, esporadicamente ou fixamente conforme a necessidade da prefeitura; Ter 

disponibilidade e capacitação para viajar para a capital do estado e outras 

localidades; Ter habilitação específica para o veículo que estiver conduzindo; Estar 

sujeito a participar de cursos de capacitação  
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quando necessário; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 

complexidade, associadas a sua especialidade e ambiente verificar as condições de 

funcionamento do veículo antes de ser utilizado; Executar serviços relacionados ao 

transporte de manutenção de máquinas; Executar outras tarefas correlatas.  

1.1.2. No exercício da função, o profissional contratado deverá desempenhar uma 

jornada de Trabalho de 40 (quarenta) horas semanais , de segunda a sexta feira 

recebendo a remuneração de R$ 1.450,00 (Um mil, quatrocentos e cinquenta 

reais). 

1.1.3.  “O referido cargo tem como requisito mínimo a habilitação na categoria ‘d”  

para veículo a ser conduzido conforme quadro abaixo:  

QUANTI

DADE 

DE 

VAGAS 

CARG

O 

TIPO DE VEÍCULO CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

VENCIMEN

TO 

Cadastro 

de 

reserva 

C.R. 

Catego

ria D 

Caminhão/ônibus/Van/Micro 

onibus. 

40h R$ 1.450,00 

 

2.  Da Seleção 

2.1. Adotar-se há como critério de seleção a análise de curriculum vitae , devendo 

o interessando possuir o requisito mínimo de experiência na função a ser 

comprovado por declaração de órgão público, na forma do Anexo I deste Edital;  

2.1.1. Em caso de empate, será contratado o candidato  de maior idade; 

2.2.  Os interessados deverão realizar a inscrição na Sede da Prefeitura Municipal 

de Itinga, localizada na Avenida Professora Maria Antônia, 34, Bairro Centro, da 

cidade de Itinga, com inicio em  05 de setembro 2022 e término em  15 de setembro 

de 2022, no horário de 8:00 horas as 11horas e de 14horas às 16:00 horas , 

devendo entregar no ato da inscrição o curriculum vitae  a que se refere a clausula  

anterior, acompanhado dos documentos comprobatórios de qualificações,  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA 

   Administração 2021/2024 
   “Itinga segue em Ordem e Progresso” 

 

Av. Professora Maria Antônia G. Reis, 34 – Itinga/MG – CEP: 39.610-000 - Fone: (33) 3733-1616 / 3733-

1475             CNPJ: 18.348.748/0001-45 - www.itinga.mg.gov.br 

 

CNH categoria “D”  e certidão de regularidade emitida pelo DETRAN/MG, além de 

cópia de documentos pessoais. 

2.2.1 - Os documentos pessoais de que trata a clausula anterior são:  

✓  Carteira Identidade;  

✓  CPF; 

✓  Comprovante de residência;  

✓  Declaração emitida por órgão público.  

2.3. – O Resultado da Seleção será fixado na Sede da Prefeitura Municipal de Itinga, 

bem como divulgado na imprensa oficial do Município (Quadro de Aviso) nos termo s 

da Lei Orgânica Municipal, e no site www.itinga.mg.gov.br . 

2.4 – O Candidato poderá apresentar recurso administrativo ao resultado final o 

qual deverá ser protocolado em até 01 (um) dia após a publicação do resultado.  

3.  Da Contratação  

3.1. O presente Processo Seletivo tem como finalidade a formação de Cadastro de 

Reserva, contudo em caso da efetivação do contrato, este se  dará por prazo 

determinado, em caráter temporário, de até12 (doze) meses, ou até a conclusão de 

concurso público que se encontra em andamento, podendo ser prorrogada por 

interesse da Administração Pública Municipal.  

Itinga, 02 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

JOÃO BOSCO VERSIANI GUSMÃO CORDEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Tempo Serviço Público na 

função categoria D. 

0,5 ponto a cada seis meses 

de serviço 

Tempo de serviço 

comprovação em CTPS na 

categoria D 

0,5 ponto a cada seis meses de 

serviço 
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