
 
                       

 
 

 Edital nº 03 de 25 de outubro de 2018  
 
Estabelece critérios e define procedimentos para o processo 
seletivo interno para a nomeação de candidatos para o cargo 
de Coordenador da CEASA 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 3 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 Coordenador da CEASA 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 3 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 
Coordenador da CEASA da Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária, Infraestrutura 
Rural e Desenvolvimento Sustentável. 
 
2.2- O valor do vencimento é de R$ 1.721,46(um mil, setecentos e vinte e um reais e 
quarenta e seis centavos). 
 
2.3- O servidor poderá ter uma gratificação de função de 40%(quarenta por cento). 
 
2.4- O servidor nomeado para cargo em comissão pode optar pelo vencimento deste ou pelo 
vencimento de seu cargo efetivo. 
 
2.3- Sobre o valor da remuneração 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: 
 

 Assistir o Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária, Infraestrutura Rural e 
Desenvolvimento Sustentável e assessorá-lo nos despachos de seu expediente, na 
representação social e no preparo das correspondências; 

 Promover os meios necessários à ligação e ao entendimento entre a Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária, Infraestrutura Rural e Desenvolvimento 
Sustentável e as demais unidades da Prefeitura e da Sociedade organizada; 



 Participar na elaboração das políticas e diretrizes da Secretaria; 
 Fixar as políticas e diretrizes de ação da CEASA – Central de Abastecimento, 

estabelecendo normas operacionais que regerão suas atividades; 
 Supervisionar as atividades técnicas, operacionais, de segurança alimentar, 

administrativa, orçamentária e financeira da CEASA; 
 Promover a captação de recursos financeiros destinados à execução das atividades 

da CEASA; 
 Encaminhar aos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Agricultura, 

Pecuária, Infraestrutura Rural e Desenvolvimento Sustentável e quando for o caso, 
aos órgãos governamentais, os documentos e informações para efeito de 
acompanhamento e execução das atividades da CEASA, dentro dos prazos 
regulamentares; 

 Ter interação entre as diversas áreas da Central de Abastecimento (produtores 
rurais, permissionários e compradores); 

 Supervisionar o recebimento da venda dos tíquetes avulsos do Estacionamento do 
Comprador, garantindo o repasse dos valores ao Município; 

 Saber gerenciar e manter um bom relacionamento com os servidores e usuários, 
monitorar os avanços do mercado e ser um profissional proativo; 

 Administrar, orientar e fiscalizar o comércio no Mercado Livre do Produtor - MLP 
para que o mesmo tenha o seu espaço garantido; 

 Administrar o convênio EMATER/Prefeitura para as devidas visitas técnicas e 
veracidade da emissão dos laudos de produção para liberação do produtor rural e de 
seus produtos; 

 Assessorar o produtor rural nas necessidades no recinto do mercado da CEASA; 
 Supervisionar as concessões e permissões de uso dos comerciantes atacadistas do 

mercado (lojas, lanchonete e correspondente bancário); 
 Supervisionar os contratos das permissões de uso, pagamentos dos alugueis mensais 

e condomínios; 
 Supervisionar, orientar e fiscalizar o mercado em geral, como também 

cadastramento do produtor rural; 
 Controlar a setorização de mercadorias comercializadas na Central; 
 Assessorar o controle da entrada de mercadorias na CEASA; 
 Supervisionar e controlar o trânsito interno da Central; 
 Assessorar o Secretário com informações do funcionamento do mercado em todas 

as suas atividades; 
 Acompanhar e analisar as oscilações do mercado e das pesquisas de preços; 
 Atender a imprensa quando solicitado; 
 Prestar consultoria sobre o mercado de comercialização de hortifrutigranjeiros na 

CEASA, para produtores, comerciantes, acadêmicos de cursos diversos e outros 
afins ligados ao programa “VISITE A CEASA”; 

 Atendimento aos usuários com informações pertinentes ao mercado da CEASA; 
 Fiscalizar os serviços dos servidores e prestadores de serviços, conservação e 

manutenção do patrimônio da CEASA; 
 Participar na preparação de todos os editais, licitações, compras ou solicitações de 

serviços que envolvem a CEASA; 



 Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas. 
 
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 diploma de curso superior; 
 Ter aptidão para as rotinas burocráticas, produtividade, assiduidade e agilidade nos 

serviços prestados (horários flexíveis principalmente nos dias de comércio);  
 Ter o conhecimento da Lei 6362, de 25 de novembro de 2010, que dispõe sobre o 

CEASA Regional; 
 Conhecimento de planejamento estratégico; 
 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; 
 Experiência profissional compatível com área de atuação ou competências 

específicas para a atividade. 

 
 
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 

29/11/2018 Entrevista com o Chefe do Poder 
Executivo; 08h00 às 11h00 



30/11/2018 Divulgação do resultado do 
Processo Seletivo. 12h00h 

 
 
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 
 
  


