
 
                       

 
 Edital nº02 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 Diretor de Estradas e Obras de Artes 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 4.530, de 19 
de outubro de 2018, tornam pública a realização do processo para seleção e nomeação de 
candidatos para o cargo de Diretor de Estradas e Obras de Artes 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 Diretor de 
Estradas e Obras de Artes da Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária, Infraestrutura 
Rural e Desenvolvimento Sustentável. 
 
2.2- O valor da remuneração é de R$ 4.238,05(quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e 
cinco centavos). 
 
2.3- Sobre o valor da remuneração incidirão os descontos fiscais estabelecidos em Lei. 
 
2.4- Benefícios: cartão vale-alimentação no valor de R$ 450,00. 
 
2.5- O servidor nomeado para cargo em comissão pode optar pelo vencimento deste ou pelo 
vencimento de seu cargo efetivo. 
 
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: 
 

 dirigir e fiscalizar a execução dos programas de trabalho;  
 orientar e contratar os estudos e projetos das estradas municipais e suas obras de 

arte correntes e especiais, observadas as Normas Técnicas vigentes; 
 estabelecer diretrizes de planejamento, implantação e manutenção de vias 

municipais; 



 orientar a execução da manutenção de estradas rurais; 
 coordenar e articular com os órgãos e entidades ligados a agropecuária visando uma 

política para melhoria socioeconômica do produtor rural e sua família; 
 dar suporte às ações desenvolvidas pelos Conselhos de Desenvolvimento 

Comunitário do Município; 
 promover ações voltadas para o desenvolvimento das atividades da mulher do 

campo e melhoria de qualidade de vida da população da zona rural; 
  incentivar e apoiar o associativismo e o cooperativismo como forma de fomento à 

agropecuária; 
 promover cursos profissionalizantes voltados para as mulheres e para os jovens da 

zona rural. 
 

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  

 Desejável possuir Graduação; 
 Desejável especialização (não obrigatório): Técnico em Estradas; 
 Experiência profissional compatível com área de atuação ou competências 

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

elaboração e consolidação de relatórios para apresentação de resultados; 
 Não estar cumprindo penalidades oriundas de processos de apuração ética ou 

correcional; 
 Ter conhecimento da Zona Rural do Município de Patos de Minas; 
 Capacidade e disposição para gestão de liderança de equipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

28/11/2018 Entrevista com o Chefe do Poder 
Executivo; 08h00 ás 11h00 

29/11/2018 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 
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Secretário Municipal de Administração 
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Secretário Municipal de Governo 
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