
 
                       

 
 

 Edital nº 01 de 25 de outubro de 2018  
 
Estabelece critérios e define procedimentos para o processo 
seletivo interno e/ou externo para a nomeação de candidatos 
para o cargo de Secretário Municipal de Agricultura, 
Pecuária, Infraestrutura Rural e Desenvolvimento Sustentável 
do Município de Patos de Minas. 

 
Os membros do Comitê de Seleção para Cargos de Direção Superior, Assessoramento, 
Chefia e Função de Confiança - COMSECAD, no uso das suas atribuições legais, em 
conformidade com o Decreto nº 4.494, de 03 de agosto de 2018 e Decreto nº 4.5300 de 19 
de outubro de 2018, tornam pública a realização do processo para seleção e nomeação de 
candidatos para o cargo de Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária, Infraestrutura 
Rural e Desenvolvimento Sustentável do Município de Patos de Minas.  
 
1. DA COMPETÊNCIA 
 
O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, 
sendo sua execução de responsabilidade do COMSECAD. A seleção para atuação será 
realizada, observados todos os critérios definidos no Decreto nº 4.494, de 03 de agosto de 
2018. 
 
2. DA VAGA E DA REMUNERAÇÃO  
 
2.1- A seleção, de que se trata este Edital, objetiva o preenchimento do cargo de Secretário 
Municipal de Agricultura, Pecuária, Infraestrutura Rural e Desenvolvimento Sustentável. 
 
2.2- O valor do subsídio é de R$ 8.512,11 (oito mil, quinhentos e doze reais e onze 
centavos). 
 
2.3- Sobre o valor do subsídio incidirão os descontos fiscais estabelecidos em Lei. 
 
 
3. DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1- Inscrição 
 



3.1.1- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
 
3.1.2- A inscrição deverá ser efetuada no período de 05/11/2018 a 14/11/2018, das 12h00 
do dia 05/11/2018 às 18h00 do dia 14/11/2018, mediante preenchimento do formulário 
disponibilizado no sítio: www.patosdeminas.mg.gov.br/bancodetalentos. 
 
3.1.3-   O currículo pessoal deverá ser anexado ao formulário preenchido. 
 
3.1.4- Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
 
3.1.5- As informações prestadas no currículo são da inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo ao COMSECAD o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que o preencher 
com dados incorretos ou incompletos, bem como, se constatado, posteriormente, que os 
dados informados sejam inverídicos. 
 
3.2- Etapas  
 
3.2.1- O Processo Seletivo será realizado pela COMSECAD com o apoio técnico e 
executivo da Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Acompanhamento de Recursos 
Humanos. 
 
3.2.2- Primeira Etapa: Publicação do Edital e recebimento das inscrições. 
 
3.2.3- Segunda Etapa: Análise Curricular, indicação da pontuação e dos requisitos para 
investidura e classificação pelo COMSECAD. 
 
3.2.4-Terceira Etapa: Entrevistas com o COMSECAD, que serão realizadas no UAITEC-
Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais – Rua Canadá, 454, Bairro Boa Vista.   
 
3.2.5- Quarta Etapa: Entrevista com o Chefe do Poder Executivo, que será realizada na 
Sede da Prefeitura de Patos de Minas, Rua Doutor José Olympio de Mello, 151, Eldorado. 
 
3.2.6- As etapas serão divulgadas no sítio: www.patosdeminas.mg.gov.br/bancodetalentos. 
 
4. DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS 
 
4.1-  Atribuições do Cargo: 
 

 coordenar e avaliar a execução das atividades de sua Secretaria; 
 elaborar e executar planos e projetos para a expansão dos setores agrícola, pecuária 

e de abastecimento no município; 
 apoiar as micro unidades de produção agropecuária através da assistência técnica e 

da viabilização de recursos financeiros; 



 articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e outras, visando à 
consecução de recursos para implantações de projetos voltados para apoio e 
expansão das atividades agrícolas, pecuárias e de abastecimento; 

 coordenar e fiscalizar o funcionamento do Mercado Municipal e das Feiras Livres 
do município; 

 administrar, diretamente ou indiretamente, a Central de Abastecimento (CEASA); 
 divulgar as potencialidades pecuárias e agrícolas do município; 
 apoiar a modernização agropecuária no município; 
 implantar e fortalecer um sistema local de ciência e tecnologia voltado ao 

agronegócio; 
 elaborar e propor programas para fixação do homem no campo; 
 propiciar cursos e treinamentos para famílias rurais, objetivando o desenvolvimento 

de suas atividades, assim como, promover o incentivo e a orientação ao 
associativismo e ao cooperativismo, mediante apoio à criação de organismos e a 
promoção de cursos, palestras e eventos afins; 

 apoiar os produtores rurais e pecuaristas no escoamento e comercialização de suas 
produções; 

 conservar os veículos e equipamentos da Secretaria; 
 formular, elaborar e implementar projetos estratégicos de desenvolvimento local, 

bem como, a coordenação e a implementação de ações de estímulo e apoio ao 
desenvolvimento dos setores produtivos nas áreas da agropecuária, da indústria, do 
comércio, dos serviços e do turismo; 

 promover o investimento na melhoria dos ambientes, institucional e organizacional, 
com vistas a estimular interesses de empreendedores e promover a atração de 
investimentos para o município; 

 promover a estruturação de sistemas locais de produção integrada, tendo como 
finalidade a diversificação produtiva, o fortalecimento do sistema agroindustrial e o 
desenvolvimento de produtos de alto valor agregado e do acesso ao mercado; 

 promover estudos e pesquisas sociais, econômicos e institucionais, objetivando a 
transformação de potencialidades do município em oportunidades para instalação de 
empreendimentos voltados para o desenvolvimento econômico, social e sustentável; 

 incentivar e orientar a instalação, localização, ampliação e diversificação de 
indústrias que utilizem tecnologias e mão-de-obra e insumos locais e o 
desenvolvimento de programas e projetos de fomento a outras atividades produtivas 
e comerciais compatíveis ao município; 

 promover a orientação, de caráter indutor, à iniciativa privada para captação de 
empreendimentos de interesse econômico para o município, em especial, a 
implementação de projetos voltados para a expansão dos segmentos industrial e de 
agronegócios; 

 acompanhar programas e projetos desenvolvidos nas esferas estadual e federal 
relacionados ao desenvolvimento dos setores agropecuário, da indústria, do 
comércio e do turismo, para identificação de oportunidades de expansão ou 
instalação de novos empreendimentos no município; 

 
 formular e implementar projetos para incentivar empreendimentos produtivos que 

envolvam a comunidade científica e acadêmica local, para estabelecimento de 



parcerias no sentido de aplicação de ciência e tecnologia para aperfeiçoar, 
modernizar e racionalizar os processos de produção; 

 efetuar planejamento para promoção de melhorias de infraestrutura rural para 
facilitar a permanência do homem no campo e o desenvolvimento da agroindústria 
organizada em redes solidárias de produção; 

 prestar orientação ao pequeno agricultor no desenvolvimento da sua produção e na 
assistência técnica rural e sanitária para o desenvolvimento da agricultura; 

 construir e manter conservadas as estradas municipais; 
 orientar, acompanhar, coordenar e promover a inspeção e fiscalização dos 

estabelecimentos de produtos de origem animal e seus produtos, realizando registros 
sanitários, procedendo às notificações, aprendendo, suspendendo, interditando ou 
embargando estabelecimentos;  

 promover ações de combate à clandestinidade, bem como outras atividades 
relacionadas à inspeção e fiscalização sanitária de produtos que, porventura, forem 
delegadas ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM. 

 
4.2- Requisitos para Investidura 
 
4.2.1- Requisitos Básicos 
 

 Nacionalidade Brasileira; 
 Gozo dos direitos políticos; 
 Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
 Idade mínima de 18 anos; 
 Aptidão física e mental. 

 
4.2.2- Requisitos Específicos 
 

 Possuir Graduação, preferencialmente, em Ciências Agrárias; 
 Desejável especialização (não obrigatório): Agronegócio; 
 Desejável experiência comprovada em Gestão Pública (não obrigatório); 
 Experiência profissional compatível com a área de atuação ou competências 

específicas para a atividade; 
 Conhecimento de planejamento estratégico; 
 Ter habilidade na elaboração de textos oficiais(redação oficial) e capacidade de 

elaboração e consolidação de relatórios para apresentação de resultados; 
 Boa capacidade de comunicação oral e escrita e responsabilidade para lidar com 

temas sensíveis e sigilosos; 
 Não estar cumprindo penalidades oriundas de processos de apuração ética ou 

correcional; 
 Ter conhecimento gerais sobre administração pública, tais como, sobre os Princípios 

da Administração Pública, LDO, LOA, PPA, Leis, Decretos e Processos 
Administrativos. 
 

 



5- DO CRONOGRAMA 
 

DATA ETAPA HORÁRIO 

05/11 a 14/11/2018 Período de inscrições; 12h00 do dia 05/11 às 
18h00 do dia 14/11/2018 

16/11/2018 Divulgação dos finalistas para etapa 
de entrevista com COMSECAD; 12h00 

19/11 a 23/11/2018 Entrevistas com o COMSECAD; 07h30h às 11h30 

26/11/2018 
Divulgação dos finalistas para etapa 
de entrevista com o Chefe do Poder 
Executivo; 

12h00 

27/11/2018 Entrevista com o Chefe do Poder 
Executivo; 08h00 às 11h00 

28/11/2018 Divulgação do resultado do 
Processo Seletivo. 12h00 

 
 
 
6- RESULTADO FINAL 
 
Com a conclusão de todas as etapas, haverá divulgação no sítio  
www.patosdeminas.mg.gov.br/bancodetalentos dos candidatos classificados. 
 

 
Patos de Minas, 25 de outubro de 2018. 

 
Gisele Cristina Pereira 

Controladora Geral do Município 
 

José Martins Coelho 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

Edno Oliveira Brito 
Secretário Municipal de Governo 

 
 

Representante  Técnico 
 
  


