
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2021, 20 DE JANEIRO DE 2021 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU 

 
 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

A Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP, 

torna público a Retificação Nº 01 do Edital 01/2021 para provimento de cargos do quadro permanente 

de pessoal. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

1.3. O concurso de que trata este Edital será de Provas Objetiva, Prova de Redação e Prova Prática. 

c) Prova Prática de caráter eliminatório, para os seguintes cargos:  

 Nível Elementar: Mecânico e Operador de Motoniveladora. 

 Nível Médio/ Médio Técnico: Auxiliar de Informática, Professor de Informática e Técnico em 

Topografia. 

 

LEIA-SE: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

1.3. O concurso de que trata este Edital será de Provas Objetiva, Prova de Redação e Prova Prática. 

d) Prova Prática de caráter eliminatório, para os seguintes cargos:  

 Nível Elementar: Mecânico e Operador de Motoniveladora. 

 Nível Médio/ Médio Técnico: Auxiliar de Informática e Técnico em Topografia. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.2. Procedimentos para inscrição e formas de pagamento 

5.2.2. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, das 9 horas do dia 22 de março de 2021 as 23 

horas e 59 minutos do dia 22 de abril de 2021. 

5.2.3. Para se inscrever no Concurso Público, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

<www.gestaodeconcursos.com.br> das 9 horas do dia 22 de março de 2021 as 23 horas e 59 minutos do 

dia 22 de abril de 2021, por meio do link correspondente às inscrições do Concurso Público da Prefeitura 

Municipal de Carmo do Cajuru – Edital 01/2021 e efetuar sua inscrição conforme os procedimentos 

estabelecidos a seguir:  

http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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d) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no item 5.2.1 deste Edital, 

até o dia 23 de abril de 2021, na rede bancária, observados os horários de atendimentos e das 

transações financeiras de cada Instituição bancária, por meio do boleto bancário extraído após a 

realização da inscrição. 

5.2.7. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o 

período de inscrição determinado no item 5.2.2 deste Edital, ficando indisponível a partir das 22 horas 

do dia 23 de abril de 2021.  

5.4. Da Isenção do Pagamento do Valor da Taxa de Inscrição 

5.4.1. O candidato que, em razão de limitações de ordem financeira, não puder arcar com o pagamento 

do valor de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento próprio e de sua família, poderá 

requerer isenção do pagamento do valor de inscrição exclusivamente das 9 horas do dia 22 de março de 

2021 as 23 horas e 59 minutos do dia 26 de março de 2021. 

 

LEIA-SE: 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.2. Procedimentos para inscrição e formas de pagamento 

5.2.2. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, das 9 horas do dia 26 de abril de 2021 as 23 

horas e 59 minutos do dia 07 de junho de 2021. 

5.2.3. Para se inscrever no Concurso Público, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

<www.gestaodeconcursos.com.br> das 9 horas do dia 26 de abril de 2021 as 23 horas e 59 minutos do 

dia 07 de junho de 2021, por meio do link correspondente às inscrições do Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru – Edital 01/2021 e efetuar sua inscrição conforme os 

procedimentos estabelecidos a seguir:  

d) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no item 5.2.1 deste Edital, 

até o dia 08 de junho de 2021, na rede bancária, observados os horários de atendimentos e das 

transações financeiras de cada Instituição bancária, por meio do boleto bancário extraído após a 

realização da inscrição. 

 

5.2.7. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o 

período de inscrição determinado no item 5.2.2 deste Edital, ficando indisponível a partir das 22 horas 

do dia 08 de junho de 2021.  

 

5.4. Da Isenção do Pagamento do Valor da Taxa de Inscrição 

5.4.1. O candidato que, em razão de limitações de ordem financeira, não puder arcar com o pagamento 

do valor de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento próprio e de sua família, poderá 

http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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requerer isenção do pagamento do valor de inscrição exclusivamente das 9 horas do dia 26 de abril de 

2021 as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril de 2021. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

8. DA COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

8.5. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de 

identidade utilizado na inscrição, na sigla do órgão expedidor ou na data de nascimento deverão, 

obrigatoriamente, ser corrigidos diretamente no sistema disponível no site 

<www.gestaodeconcursos.com.br>, ir em “minhas inscrições”, clicar na inscrição e realizar a correção 

dos dados pessoais até o dia 18 de junho de 2021. 

8.5.2. Após o dia 18 de junho de 2021 as informações prestadas serão definitivas para este Concurso 

Público.  

                

LEIA-SE: 

 

8. DA COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

8.5. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de 

identidade utilizado na inscrição, na sigla do órgão expedidor ou na data de nascimento deverão, 

obrigatoriamente, ser corrigidos diretamente no sistema disponível no site 

<www.gestaodeconcursos.com.br>, ir em “minhas inscrições”, clicar na inscrição e realizar a correção 

dos dados pessoais até o dia 13 de agosto de 2021. 

8.5.2. Após o dia 13 de agosto de 2021 as informações prestadas serão definitivas para este Concurso 

Público.                 

 

ONDE SE LÊ: 

 

9. DAS PROVAS 

9.1. Da data e do local de realização das provas 

9.1.2. A aplicação da Prova Objetiva e da Prova da Redação ocorrerá no dia 30 de maio de 2021, com 

duração total de 4 (quatro) horas para todos os cargos e será realizada preferencialmente no Município 

de Carmo do Cajuru. 

9.4. Das condições de realização da Prova Objetiva e da Prova de Redação 

9.4.1. As provas serão aplicadas preferencialmente na cidade de Carmo do Cajuru no dia 30 de maio de 

2021, ficando esta data subordinada à disponibilidade de locais adequados à realização das provas. 
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9.4.40. O Caderno de Questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no endereço 

eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>, bem como no site <www.carmodocajuru.mg.gov.br> no 

dia 31 de maio de 2021. 

 

LEIA-SE: 

 

9. DAS PROVAS 

9.1. Da data e do local de realização das provas 

9.1.2. A aplicação da Prova Objetiva e da Prova da Redação ocorrerá no dia 25 de julho de 2021, com 

duração total de 4 (quatro) horas para todos os cargos e será realizada preferencialmente no Município 

de Carmo do Cajuru. 

9.4. Das condições de realização da Prova Objetiva e da Prova de Redação 

9.4.1. As provas serão aplicadas preferencialmente na cidade de Carmo do Cajuru no dia 25 de julho de 

2021, ficando esta data subordinada à disponibilidade de locais adequados à realização das provas. 

9.4.40. O Caderno de Questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no endereço 

eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>, bem como no site <www.carmodocajuru.mg.gov.br> no 

dia 26 de julho de 2021. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO I – QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS 

 

QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS 

NÍVEL MÉDIO / MÉDIO TÉCNICO 

CÓD. CARGO ATRIBUIÇÃO  
HABILITAÇÃO 
E REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO 
(R$) 

204 
Fiscal de 
Rendas 

Conhecer, acompanhar e instruir-se de normas técnicas e legais necessárias ao 
desenvolvimento de suas atribuições. Auxiliar na organização e controle de 
cadastro de contribuintes. Acompanhar o desempenho de arrecadação 
municipal. Orientar os contribuintes quanto à legislação tributária municipal a 
ser observada. Fiscalizar os estabelecimentos industriais, comerciais e de 
prestação de serviços, quanto à sua regularidade para com a Fazenda 
Municipal e seu cumprimento às normas e legislação tributária municipal. 
Fazer diligências para apurar os dados relativos a alvarás de funcionamento e 
localização, inscrição no Cadastro de contribuintes, ao faturamento da empresa 
sobre o qual incidirão os impostos municipais. Informar processos tributários. 
Prestar informações pertinentes à sua área de atuação e executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Ensino Médio 
Registro CRC 

40 R$1.274,37 

http://www.gestaodeconcursos.com.br/
http://www.santavitoria.mg.gov.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
http://www.santavitoria.mg.gov.br/
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210 
Técnico 
em Meio 
Ambiente 

Organizar e executar tarefas ligadas à gestão ambiental no Município. Prestar 
assistência sobre o uso e manutenção de máquinas, implementos e 
equipamentos afins. Orientar a população sobre como empreender ações para 
a preservação do ambiente. Fazer coleta e análise de amostras na diversidade 
ambiental do Município. Orientar e coordenar os trabalhos de defesa acerca de 
fenômenos que possam causar desequilíbrios variados. Orientar e fiscalizar as 
ações de intervenção da Secretaria junto ao Município, elaborar orçamentos 
das atividades e projetos, auxiliar e elaborar projetos ambientais, executar 
outras tarefas correlatas. Fazer cumprir a legislação de preservação e defesa do 
meio ambiente e fiscalizar as empresas, indústrias, residências, instituições de 
prestação de serviços privados, órgãos de serviço público, e outras instituições, 
com vistas a orientar aos cidadãos quanto a legislação ambiental aplicável e 
quanto ao exercício regulador do poder de polícia do município. Efetuar 
vistorias permanentes ou periódicas com finalidades de garantis a preservação 
e defesa do meio ambiente, orientando, notificando e aplicando, quando 
necessário, as penalidades previstas em lei ou regulamento. Efetuar diligências 
para verificação das alegações dos cidadãos decorrentes de requerimentos e 
denúncias contra o meio ambiente. Lavrar autos de inspeção. Elaborar 
relatórios e boletins estatísticos, prestando informações em processos 
relacionados com sua área de competência. Auxiliar em estudos visando o 
aperfeiçoamento e atualização dos procedimentos fiscais, lançamento, 
arrecadação ou fiscalização do meio ambiente, executar outras atividades afins 
com sua área de competência. 

Ensino Médio 
Técnico em 

Meio 
ambiente e 
registro no 

CREA 

40 R$1.433,64 

212 
Técnico 
em 
Topografia 

Auxiliar e apoiar a execução de tarefas relacionadas com topografia, como: 
levantamento topográfico, nivelamento, alinhamento, levantamento 
planialtimétrico, Demarcação dos lotes e terrenos, medições e trabalhos 
relativos à área. 
Realizar coleta de dados para elaboração de mapas. Efetuar os cálculos 
necessários ao desempenho de suas funções. 
Assistir os demais setores da Prefeitura, dentro de sua área de atuação. 
Executar outras tarefas correlatas, pertinentes à sua área. 

Ensino Médio 
Técnico – 

Registro do 
CREA 

40 R$1.433,64 

 

 

QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS 

NÍVEL SUPERIOR  

CÓD. CARGO ATRIBUIÇÃO DO CARGO 
HABILITAÇÃO E 

REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO (R$) 

301 Bibliotecário 

Planejar, coordenar, acompanhar e controlar as tarefas inerentes ao 
exercício de sua habilitação; orientar, quando necessário, o trabalho de 
outros servidores e dos usuários da biblioteca; zelar pelo bom desempenho 
da Biblioteca Municipal, assim como das bibliotecas das escolas municipais; 
zelar pelo acervo cultural do município; elaborar projetos que visem 
dinamizar os espaços culturais dos municípios; contribuir na elaboração de 
planos de arquivo, catalogação de documentos, pesquisas, tabulações, 
pertinentes à sua área de atuação e quaisquer dos órgãos municipais; 
executar outra tarefas correlatas inerentes à sua área. 

Ensino Superior 40 R$ 1.219,30 
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306 
Fiscal 
Sanitário 

Executar vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais e de 
prestação de serviços, observando o cumprimento do Código de Saúde. 
Fiscalizar especificamente farmácias, drogarias, laboratórios e demais 
estabelecimentos de saúde. Orientar a comunidade sobre as legislações a 
serem observadas, quanto às questões sanitárias e ambientais. Executar 
vistorias mediante o recebimento de reclamações por parte do solicitante, 
para verificar a situação descrita pelo reclamante. Fazer executar 
dedetização nas residências e estabelecimentos, mediante comunicado do 
proprietário e quando for detectada a sua necessidade pelo fiscal. Fiscalizar 
terrenos baldios, verificando as condições de higiene, de forma a garantir a 
saúde ambiental nos logradouros. Expedir notificações e lavrar autos de 
infração. Participar de campanhas de saúde. Distribuir durante visitas, 
normas de higiene e de cuidados com o meio ambiente e animais 
domésticos, orientando a população para a saúde da comunidade. 
Comunicar à assessoria jurídica sobre o não cumprimento das notificações 
realizadas. Instruir e informar sobre processos. Participar de campanhas 
educativas sobre saúde, saneamento e meio ambiente. Atender normas de 
segurança e higiene do trabalho. Executar outras tarefas correlatas, 
pertinentes à sua área de atuação. 

Superior 40 R$1.911,52 

 

 

LEIA-SE: 

 

ANEXO I – QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS 

 

QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS 

NÍVEL MÉDIO / MÉDIO TÉCNICO 

CÓD. CARGO ATRIBUIÇÃO  
HABILITAÇÃO 
E REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO 
(R$) 

204 
Fiscal de 
Rendas 

Conhecer, acompanhar e instruir-se de normas técnicas e legais necessárias ao 
desenvolvimento de suas atribuições. Auxiliar na organização e controle de 
cadastro de contribuintes. Acompanhar o desempenho de arrecadação 
municipal. Orientar os contribuintes quanto à legislação tributária municipal a ser 
observada. Fiscalizar os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação 
de serviços, quanto à sua regularidade para com a Fazenda Municipal e seu 
cumprimento às normas e legislação tributária municipal. Fazer diligências para 
apurar os dados relativos a alvarás de funcionamento e localização, inscrição no 
Cadastro de contribuintes, ao faturamento da empresa sobre o qual incidirão os 
impostos municipais. Informar processos tributários. Prestar informações 
pertinentes à sua área de atuação e executar outras tarefas correlatas. 
 

Ensino Médio  40 R$1.274,37 
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210 
Técnico em 
Meio 
Ambiente 

Organizar e executar tarefas ligadas à gestão ambiental no Município. Prestar 
assistência sobre o uso e manutenção de máquinas, implementos e 
equipamentos afins. Orientar a população sobre como empreender ações para a 
preservação do ambiente. Fazer coleta e análise de amostras na diversidade 
ambiental do Município. Orientar e coordenar os trabalhos de defesa acerca de 
fenômenos que possam causar desequilíbrios variados. Orientar e fiscalizar as 
ações de intervenção da Secretaria junto ao Município, elaborar orçamentos das 
atividades e projetos, auxiliar e elaborar projetos ambientais, executar outras 
tarefas correlatas. Fazer cumprir a legislação de preservação e defesa do meio 
ambiente e fiscalizar as empresas, indústrias, residências, instituições de 
prestação de serviços privados, órgãos de serviço público, e outras instituições, 
com vistas a orientar aos cidadãos quanto a legislação ambiental aplicável e 
quanto ao exercício regulador do poder de polícia do município. Efetuar vistorias 
permanentes ou periódicas com finalidades de garantis a preservação e defesa 
do meio ambiente, orientando, notificando e aplicando, quando necessário, as 
penalidades previstas em lei ou regulamento. Efetuar diligências para verificação 
das alegações dos cidadãos decorrentes de requerimentos e denúncias contra o 
meio ambiente. Lavrar autos de inspeção. Elaborar relatórios e boletins 
estatísticos, prestando informações em processos relacionados com sua área de 
competência. Auxiliar em estudos visando o aperfeiçoamento e atualização dos 
procedimentos fiscais, lançamento, arrecadação ou fiscalização do meio 
ambiente, executar outras atividades afins com sua área de competência. 

Ensino Médio 
Técnico regido 
pelo Conselho 

Federal de 
Técnicos 

40 R$1.433,64 

212 
Técnico em 
Topografia 

Auxiliar e apoiar a execução de tarefas relacionadas com topografia, como: 
levantamento topográfico, nivelamento, alinhamento, levantamento 
planialtimétrico, Demarcação dos lotes e terrenos, medições e trabalhos 
relativos à área. 
Realizar coleta de dados para elaboração de mapas. Efetuar os cálculos 
necessários ao desempenho de suas funções. 
Assistir os demais setores da Prefeitura, dentro de sua área de atuação. Executar 
outras tarefas correlatas, pertinentes à sua área. 

Ensino Médio 
Técnico regido 
pelo Conselho 

Federal de 
Técnicos 

40 R$1.433,64 

 

QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS 

NÍVEL SUPERIOR  

CÓD. CARGO ATRIBUIÇÃO DO CARGO 
HABILITAÇÃO E 

REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO 
(R$) 

301 Bibliotecário 

Planejar, coordenar, acompanhar e controlar as tarefas inerentes ao exercício 
de sua habilitação; orientar, quando necessário, o trabalho de outros 
servidores e dos usuários da biblioteca; zelar pelo bom desempenho da 
Biblioteca Municipal, assim como das bibliotecas das escolas municipais; zelar 
pelo acervo cultural do município; elaborar projetos que visem dinamizar os 
espaços culturais dos municípios; contribuir na elaboração de planos de 
arquivo, catalogação de documentos, pesquisas, tabulações, pertinentes à sua 
área de atuação e quaisquer dos órgãos municipais; executar outra tarefas 
correlatas inerentes à sua área. 

Nível Superior 
em 

Biblioteconomia 
e registro 

profissional no 
CRB 

40 R$ 1.219,30 
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306 
Fiscal 
Sanitário 

Executar vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação 
de serviços, observando o cumprimento do Código de Saúde. Fiscalizar 
especificamente farmácias, drogarias, laboratórios e demais estabelecimentos 
de saúde. Orientar a comunidade sobre as legislações a serem observadas, 
quanto às questões sanitárias e ambientais. Executar vistorias mediante o 
recebimento de reclamações por parte do solicitante, para verificar a situação 
descrita pelo reclamante. Fazer executar dedetização nas residências e 
estabelecimentos, mediante comunicado do proprietário e quando for 
detectada a sua necessidade pelo fiscal. Fiscalizar terrenos baldios, verificando 
as condições de higiene, de forma a garantir a saúde ambiental nos 
logradouros. Expedir notificações e lavrar autos de infração. Participar de 
campanhas de saúde. Distribuir durante visitas, normas de higiene e de 
cuidados com o meio ambiente e animais domésticos, orientando a população 
para a saúde da comunidade. Comunicar à assessoria jurídica sobre o não 
cumprimento das notificações realizadas. Instruir e informar sobre processos. 
Participar de campanhas educativas sobre saúde, saneamento e meio 
ambiente. Atender normas de segurança e higiene do trabalho. Executar 
outras tarefas correlatas, pertinentes à sua área de atuação. 

Nível Superior 
em cursos das 
áreas de saúde 

40 R$1.911,52 

 

 

 

O edital completo, com seus anexos e retificações, está à disposição dos candidatos na Internet, nos 

endereços www.carmodocajuru.mg.gov.br e  www.gestaodeconcursos.com.br 

 

 

Carmo do Cajuru, 19 de março de 2021. 

 

 
Edson de Souza Vilela 

Prefeito do Município de Carmo do Cajuru 

 

http://www.santavitoria.mg.gov.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/

