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CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA 

                                MINAS GERAIS 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – ANÁLISE DE CURRÍCULOS – 
PREENCHIMENTO DE VAGAS NAS CATEGORIAS DE CONTROLADOR INTERNO 
E OUVIDOR. 
 

CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL - EDITAL N.º 1/2021 

EDITAL RETIFICADO (Retificação Nº 1) 
Processo Seletivo Simplificado 1/2021, para contratação  por 

 prazo determinado. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Itabira/MG , sr.  WEVERTON 
LEANDRO SOUZA ANDRADE  no uso de suas atribuições legais, 
considerando a necessidade de prover em caráter emergencial e 
temporário o quadro profissional  do Legislativo Municipal, visando à 
contratação de pessoal, em número de 1 (um)  por vaga, para desempenhar 
as funções  de CONTROLADOR INTERNO e de OUVIDOR , para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse públ ico, com fulcro no 
art. 278 da Lei Nº 4.056 de 16 de abril de 2007, na Lei N.º 4.376 de 22 de 
setembro de 2010, e no art. 37, IX, da Constituição da República, torna 
público os procedimentos para a realização de Processo Seletivo 
Simplif icado, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital .  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo será regido por este Edital e seus Anexos, 
realizado de acordo com a legislação específica e será executado pela 
Comissão de Processo Seletivo Simplif icado, conforme Portaria Nº 4.180 
de 14 de janeiro de 2021, composta por servidores do Quadro da Câmara, 
devidamente designda para este fim, para acompanhar a sua realização e 
julgar os casos omissos ou duvidosos.  

1.2. A presente contratação por tempo determinado , nos termos da lei,  
aspira suprir a demanda de serviços especializados, em atendimento à 
necessidade temporária de excepcional interesse público, primando pela 
competência técnica, eficiência e produtividade do profissional a ser 
contratado, visando a garantir a segurança necessária à condução das 
atividades no âmbito da Câmara Municipal de Itabira.  

1.3. O Processo Seletivo Simplif icado terá validade de 12 (doze) meses , 
a contar da data de sua homologação, podendo vir a ser prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, caso mantido o excepcional interesse público.  

1.4. A seleção dar-se-á em fase única, de caráter classif icatório e 
eliminatório, que consistirá da análise da documentação e especialização, 
quando houver, e tempo de serviço na área de atuação.  

1.5. Todas as etapas serão realizadas na Câmara Municipal de Itabira.  
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1.6. A divulgação oficial de todas as etapas referentes aos procedimentos 
se dará através de avisos publicados nos locais abaixo:  

 Sítio eletrônico da Câmara Municipal de Itabira/MG: 
www.itabira.cam.mg.gov.br ;  

 Mural de publicações oficiais da Câmara Municipal de 
Itabira/MG (em hall de entrada) ; 

 Jornal “Diário de Itabira”.  

1.7. É de exclusiva responsabilidade dos candidatos o acompanhamento 
integral das etapas do processo seletivo, por meio dos órgãos de 
divulgação oficial citados neste Edital.  

1.8. Não será permitida a participação de candidatos que incorram nas 
vedações dos incisos XVI, XVII e parágrafo 10, do art. 37 da Constituição 
Federal/1988.  

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: 
(...) 
XVI -  é vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso XI: 
            a)  a de dois cargos de professor; 
            b)  a de um cargo de professor com 
outro, técnico ou científico; 
            c)  a de dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas; 
        XVII -  a proibição de acumular estende-se 
a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público; 
(...) 

  § 10. É vedada a percepção simultânea de 
proventos de aposentadoria decorrentes do art. 
40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de 
cargo, emprego ou função pública, ressalvados 
os cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

1.9.  Local da prestação de serviços : Câmara Municipal de Itabira, à  
Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº . 651, Centro, em Itabira/MG – 
CEP 35900-025. 

http://www.itabira.cam.mg.gov.br/
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1.10. Nos termos da Lei 4.376/2010, para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, a contratação de pessoal 
será feita na forma de contrato administrativo, com publicação d e seu 
extrato no diário oficial do Município de Itabira/MG.   

1.11. A contratação se dará sob a égide do  Regime Estatutário, aplicando-
se, no que couber, o Estatudo do Servidores Públicos do Município de 
Itabira (Lei 4.0562007).  

1.12. Os cargos, objetos desse certame, bem como a quantidade, 
vencimentos, forma de provimento, requisitos, atribuições, etc. estão 
previstos na Lei  Nº 5.190, de 26 de dezembro de 2019, que institui o 
“Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da 
Câmara Municipal de Itabi ra” e dá outras providências .  

1.13. O contratado temporariamente será fi l iado ao Regime Geral da 
Previdência Social.  

2. DAS INSCRIÇÕES   

2.1. As inscrições acontecerão no período de 27/01/2021 a 02/02/2021 . 

2.2. As inscrições serão realizadas mediante envio por e-mail ao endereço 
eletrônico: processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br .  

2.2.1. Só será considerado inscrito quando da confirmação do recebimento 
do e-mail, com o encaminhamento do Protocolo de Recebimento com o Nº 
de Inscrição – Anexo II. 

2.3. As inscrições e documentações deficientemente instruídas ou fora do 
prazo ou enviadas para endereço de e-mail não indicado neste Edital 
serão indeferidas pela Comissão de Seleção.  

2.4. Cada candidato poderá enviar somente um e-mail com a 
documentação completa para sua inscrição. Será considerado válido o 
primeiro e-mail de cada candidato, caso haja constatação de diversos 
envios.  

2.5. No ato da inscrição, o candidato(a) deverá optar por apenas 01 (u m) 
cargo e preencher todos os dados (obrigatórios), sob pena de ter a 
inscrição indeferida.  

2.6. Não será cobrada taxa de inscrição.  

2.7. A documentação a ser apresentada para inscrição deverá estar em 
formato PDF, em arquivos individuais para cada um dos  incisos seguintes: 

I. Anexo II preenchido e assinado;  

II. Cédula de Identidade ou CNH com CPF (frente e verso);  

mailto:processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br
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III. Diploma de graduação em ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
ou DIREITO (frente e verso), com dados do registro do diploma 
legível, para o cargo de Controlador e;  

IV. Diploma de graduação em qualquer NÍVEL SUPERIOR (frente e 
verso), com dados do registro do diploma legível, para o cargo de 
Ouvidor;  

V. Curriculum Vitae (dados pessoais, profissionais, experiência 
profissional e formações básicas e complementares;  

VI. Certif icados ou declarações que comprovem a atuação profissional e 
formação constantes do currículo (certif icados de pós -graduação, 
inscrição em conselho profissional de sua especialidade, certidões 
de tempo de serviço na área de atuação do cargo, etc.) ; 

2.8. Os documentos entregues deverão estar em formato PDF e 
identif icado da seguinte forma a ser enviado em um único e -mail, ou único 
envio, por candidato:  

- Endereço do correio eletrônico para envio: 
processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br.   

- Conforme orientação abaixo:  

Para: processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br   

Assunto: Inscrição /(nome do cargo) 

Corpo do e-mail: Seguem anexos os documentos.  

(inserir os  seguintes Anexos, devidamente preenchidos para inscrição - 
Anexos II – Requerimento de Inscrição; III –Currículo; IV –  Histórico/ 
Resumo do(s) Documento(s)).  

2.9. O período de inscrição e entrega de documentação será a única 
oportunidade para que o candidato apresente para a seleção os 
documentos previstos neste item. Não serão aceitas inscrições 
extemporâneas.  

2.10 É de inteira responsabilidade do candidato a exatidão das 
informações sobre seus dados cadastrais, sob pena de sua eliminação, 
caso verif icado, a qualquer época, irregularidade, i legalidade do arquivo 
em PDF enviado, falsidade ou inexatidão de dados.  

2.11. A entrega da documentação deverá ser feita por meio de conta e -
mail válida do candidato, no prazo previsto, sendo que esse e-mail poderá 
ser util izado pela Comissão de Seleção para verif icação de autenticidade 
ou contato com o candidato. O envio da documentação é de inteira 
responsabilidade do candidato.  

mailto:processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br.
mailto:processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br
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2.12. Fica o candidato ciente que no momento da contratação deverá 
apresentar os documentos originais (subitem 2.7) para autenticação, sob 
pena de desclassif icação.  

2.13. Público-alvo : Profissionais com formação acadêmica de nível 
superior completo, em grau de bacharelado, na área de Administração, 
Ciências Contábeis ou Direito para o Cargo de Controlador Interno e nível 
superior completo em qualquer área para Ouvidor.  

3. PRÉ-REQUISITOS  

3.1. O candidato deverá cumprir os seguintes pré -requisitos para participar 
do processo seletivo:  

3.1.1. CARGO CONTROLADOR INTERNO 

 Ser brasileiro nato ou naturalizado. Se estrangeiro deverá comprovar 
a situação regular e permanente no território nacional, nos termos e 
atendido às exigências contidas na legislação federal pertinente.  

 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de 
encerramento das inscrições.  

 Estar em dia com as obrigações eleitorais. Gozar de todos os direitos 
civis e polít icos. 

 Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

 Não estar exercendo ou concorrendo a um cargo eletivo.  

 Não estar incurso na condição de acumulação ilícita de cargos 
públicos. 

 Possuir formação em nível superior em, grau de bacharelado, na 
data da inscrição: ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS ou 
DIREITO.  

 Possuir diploma correspondente ao seu cargo, outorgado por 
entidade oficial ou oficializada. 

 Ter disponibilidade de horário compatível com as exigências da 
função a ser desempenhada na Câmara Municipal de Itabira.  

 Preencher todos os requisitos normativos e legais pertinentes ao 
exercício de sua função.  

 Ser aprovado no presente processo de seleção.  

 Possuir comprovação de aptidão para o exercício presencial do cargo 
em virtude da Pandemia COVID-19. 
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 Estar ciente que será submetido a exame médico no momento da 
contratação. 

 Atender as exigências contidas neste Edital.  

 A inscrição do candidato implicará na tácita e integral aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital. 

 A inexatidão de afirmativas e ou irregularidades dos documentos 
apresentados, mesmo que verif icadas a qualquer tempo, em especial 
na ocasião da assinatura do contrato, implicarão na nulidade dos 
atos delas decorrentes, sem prejuízos da adoção de medidas de 
ordem administrativa ou judicial.  

 O candidato(a) que não atender quaisquer dos requisitos acima será 
inabilitado do certame.  

3.1.2. CARGO OUVIDOR 

 Ser brasileiro nato ou naturalizado. Se estrangeiro deverá comprovar 
a situação regular e permanente no território nacional, nos termos e 
atendido às exigências contidas na legislação federal pertinente.  

 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos  na data de 
encerramento das inscrições.  

 Estar em dia com as obrigações eleitorais. Gozar de todos os direitos 
civis e polít icos. 

 Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

 Não estar exercendo ou concorrendo a um cargo eletivo.  

 Não estar incurso na condição de acumulação ilícita de cargos 
públicos. 

 Possuir formação em NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (qualquer área) , 
na data de inscrição. 

 Ser maior de 18 anos. 

 Gozar de todos os direitos civis e políticos.  

 Ter disponibilidade de horário compatíve l com as exigências da 
função a ser desempenhada na Câmara Municipal de Itabira.  

 Preencher todos os requisitos normativos e legais pertinentes ao 
exercício de sua função.  

 Ser aprovado no presente processo de seleção.  

 Possuir comprovação de aptidão para o exercício presencial do cargo 
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em virtude da Pandemia COVID-19. 

 Estar ciente que será submetido a exame médico no momento da 
contratação. 

 Atender as exigências contidas neste Edital.  

 A inscrição do candidato implicará na tácita e integral aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital. 

 A inexatidão de afirmativas e ou irregularidades dos documentos 
apresentados, mesmo que verif icadas a qualquer tempo, em especial 
na ocasião da assinatura do contrato, implicarão na nulidade dos 
atos delas decorrentes, sem prejuízos da adoção de medidas de 
ordem administrativa ou judicial.  

 O candidato(a) que não atender quaisquer dos requisitos acima será 
inabilitado do certame. 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 4.1. CARGO CONTROLADOR INTERNO 

Área de atuação: Controladoria Interna   

 Orientar, acompanhar, f iscalizar e avaliar as gestões orçamentária, 
f inanceira e patrimonial da Câmara, com vistas à racional uti l ização 
dos seus bens públicos; 

 cobrar e analisar os relatórios da gestão fiscal, os balancetes e 
qualquer outro documento, objetivando sua avaliação e sua posterior 
publicação; 

 elaborar, apreciar e submeter ao Presidente estudos e propostas de 
diretrizes, de programas e de ações que subjetivem a racionalização 
da execução da despesa e o aperfeiçoamento das gestões  
orçamentária, f inanceira e patrimonial no âmbito da Câmara;  

 avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a 
execução dos programas de gestão e de orçamento;  

 comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à 
eficiência das gestões orçamentária, f inanceira e patrimonial nos 
setores administrativos da Câmara;  

 exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da Câmara, apoiando o controle externo no 
exercício de sua missão institucional; 

 acompanhar a Comissão Permanente de Licitação, o controle do 
custo operacional, a execução física e financeira dos projetos e das 
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atividades, bem como a aplicação, sob qualquer forma, de recursos 
públicos; 

 executar os trabalhos de auditorias contábil, administrativa e 
operacional junto à Procuradoria Jurídica, à Diretoria Geral, aos 
setores de Finanças, de Contabilidade, de Contratos e de Compras e 
à Secretaria Geral;  

 emitir pareceres técnicos na fase final de todos os processos 
licitatórios, contratos administrativos e de trabalho, e em outros 
processos de sua competência;  

 verif icar e certif icar as contas dos responsáveis pela aplicação, pela 
util ização e pela guarda de bens ou de valores públicos e de todo 
aquele que, por ação ou omissão, der causa a perda, a subtração, o 
extravio ou o estrago de valores e de bens materiais de propriedade 
ou sob a responsabilidade da Câmara;  

 emitir relatórios por ocasião do encerramento do exercício sobre as 
contas e o balanço geral da Câmara;  

 criar, controlar e dar parecer nas leis orçamentárias da Câmara;  

 acompanhar, em relação à parte orçamentária do Município, o 
andamento dos trabalhos legislativos;  

 executar os trabalhos de auditorias contábil, administrativa e 
operacional junto aos demais setores da Câmara;  

 auditar a folha de pagamento mensal e as obrigações patrimoniais, 
bem como os empenhos efetivados;  

 auditar todas as prestações de contas da verba indenizatória 
util izada pelos Vereadores;  

 exercer outras atribuições necessárias ao desempenho de seu 
cargo/função; 

 alertar formalmente a autoridade competente para que instaure 
Processo de Tomada de Contas Especial, nas hipóteses previstas no 
art. 40 da Lei Complementar Estadual n° 33, de 1994;  

 comunicar, sob pena de responsabilidade solidária, ao Tribunal de 
Contas irregularidades ou ilegalidades apuradas, indicando as 
providências adotadas para o exato cumprimento da lei e do Direito , 
e;  

 assinar e verif icar a exatidão dos Relatórios de Gestão Fiscal, nos 
termos do art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar n° 101, d e 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

Requisitos:  Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino 
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superior em ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE ou DIREITO, fornecido 
por instituição educacional, reconhecida pelo Ministério da Educação.  

4.2. CARGO OUVIDOR 

Área de atuação: Ouvidoria 

 Registrar e dar o tratamento adequado às sugestões, às crít icas, às 
reclamações, às denúncias, aos elogios e aos pedidos de informação 
sobre as atividades da Câmara apresentadas por público externo;  

  informar ao interessado sobre o encaminhamento de suas 
comunicações, exceto na hipótese em que a lei assegurar o dever de 
sigilo; 

 encaminhar às comissões competentes as sugestões e as demandas 
que receber e que sejam, nos termos regimentais e normativos 
pertinentes, de competência das mesmas; 

 solicitar dados ou cópias de documentos a qualquer órgão ou 
servidor da Câmara; 

 ter vista, no recinto da Câmara, de proposições legislativas, de atos 
e de contratos administrativos e de demais documentos necessários 
à consecução de suas ativ idades; e 

 requerer ou promover diligências e investigações, quando cabíveis.  

Requisitos:  Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino 
superior, fornecido por instituição educacional, reconhecida pelo Ministério 
da Educação.  

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO   

5.1. A avaliação ocorrerá mediante análise curricular e titulação 
(documentação comprobatória do currículo), sendo avaliados os 
candidatos inscritos com observância aos seguintes critérios para fins de 
classif icação: 

 
CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO - ANÁLISE CURRICULAR 

Qualificação e Experiência  

 

5.1.1. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
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ITEM INSTRUÇÃO CONDIÇÃO PONTOS 

01 Especialização 

Diploma ou Certif icado de 
Conclusão de Curso de Pós-
graduação em nível de 
Especialização com carga horária 
igual ou superior a 360 
horas/aulas, na área de formação 
em Direi to, Administração ou 
Ciências Contábeis. 

1,00 

02 Mestrado 

Diploma ou Certif icado de 
Conclusão de Curso de Pós-
graduação em nível de Mestrado 
na área de formação em Direi to, 
Administração ou Ciências 
Contábeis. 

2,00 

03 Doutorado 

Diploma ou Certif icado de 
Conclusão de Curso de Pós-
graduação em nível de Doutorado 
na área de formação em Direi to, 
Administração ou Ciências 
Contábeis. 

3,00 

Observações: 1. Para o Cargo de Ouvidor, a titulação de especialização, mestrado e 

doutorado será em qualquer área de formação.  

2. Para efeitos de pontuação só será computado uma titulação para cada um dos itens 

(01;02;03) do quadro acima. 

5.1.2. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 

ITEM 
ANÁLISE 

CURRICULAR 
CONDIÇÃO PONTO 

01 
Tempo de 

Serviço 

Documento comprobatório de tempo de 
serviço na área de atuação do cargo 
pretendido, registrado pela insti tuição 
legalmente autorizada, atribui -se 1,0 
(um ponto) para cada ano comprovado, 
podendo atribuir -se no máximo 5,0 
(cinco pontos). 

1,00 a 5,00 

02 
Formação em 

Serviço     

Certif icados de cursos na área 
pretendida, devidamente registrados 
por insti tuição devidamente constituída, 
contendo carga horária e conteúdos 
ministrados. Atribui -se 0,50 (cinquenta 
décimos) para cada 40h (quarenta 
horas) apresentadas e comprovadas, 
podendo atribuir-se no máximo 2,5 (dois 
ponto e meio), nos úl timos três anos.  

0,50 a 2,50 
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 Não será atribuída, como “Tempo de Serviço”, pontuação proporcional aos 
períodos inferiores a 01 (um) ano.  
 

 Os candidatos que apresentarem “Tempo de Serviço”, no cargo pretendido, de 
forma simultânea/concomitante, não será computado em duplicidade.  

6. DO RESULTADO E DO RECURSO 

6.1. O resultado parcial do processo seletivo será publicado no sítio 
eletrônico da Câmara:  https://www.itabira.cam.mg.gov.br ,  no mural de 
publicações e no Diário Oficial do Município (Diário de Itabira) . 

6.2. Os eventuais recursos deverão ser endereçados à Comissão do 
Processo Seletivo Simplif icado via e-mail 
processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br, em formulário próprio  (Anexo V), 
no prazo previsto no anexo I (Cronograma). 

6.3. Será indeferido liminarmente o recurso que for interposto fora do 
prazo, bem como os que contenham erro formal e ou material em sua 
elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao disposto neste 
Edital. 

6.4. O recurso deverá conter a perfeita identif icação do recorrente e as 
razões do pedido recursal.  

6.5. Havendo a reconsideração da decisão classif icatória pela Comissão, o 
nome do candidato passará a constar no rol selecionado.  

6.6. O resultado final do processo será homologado pelo Presidente da 
Câmara e divulgado no sítio eletrônico da Câmara: 
https://www.itabira.cam.mg.gov.br, no mural de publicações e no Diário 
Oficial do Município (Diário de Itabira).  

 

7. DOS CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO/DESEMPATE 

7.1. Em caso de empate, serão aplicados os seguintes critérios, nessa 
ordem: 

I  – CARGO CONTROLADOR INTERNO 

1. Candidato com maior pontuação de experiência profissional na área  
de Controladoria Interna no Setor Público ; 

2. Candidato que tiver maior pontuação de experiência profissional na 
área de Controladoria Interna no Sertor Privada; 

3. Candidato com maior número de títulos, nesta ordem, em: Doutorado, 
Mestrado, Especialização;  

4. Candidato com idade mais elevada;  

https://www.itabira.cam.mg.gov.br/
mailto:processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br,
https://www.itabira.cam.mg.gov.br/
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5. Candidato que tiver exercido a função de Jurado (cf. art. 440 do 
CPP); 

6. Persistindo o empate, será realizado sorteio público.  

I I – CARGO OUVIDOR 

1. Candidato com maior pontuação de experiência profissional na área 
de Ouvidoria no Setor Público;  

2. Candidato que tiver maior pontuação de experiência profissional na 
área de Ouvidoria no Setor Privado; 

3. Candidato com idade mais elevada; 

4. Candidato que tiver exercido a função de Jurado (cf. art. 440 do 
CPP); 

5. Persistindo o empate, será realizado sorteio público.  

 

8. DA CONTRATAÇÃO 

8.1. O candidato selecionado será contratado por ordem decrescente de 
classif icação, respeitadas também a dotação orçamentária e  
disponibil idade financeira, bem como a conveniência à Administração. 

8.2. O candidato aprovado deverá acompanhar o prazo para fins de 
assinatura do contrato.  A comunicação oficial será feita por e -mail e/ou por 
telefone informado pelo candidato selecionado.  

8.3. O candidato selecionado que não se apresentar ou solicitar dilação de 
prazo, nos termos e prazos da convocação referida no item anterior , será 
considerado desistente, e sua vaga preenchida por outro candidato 
aprovado para o cargo, obedecida a ordem de classif icação. 

8.4. . A rescisão do contrato administrativo ocorrerá:  

I. a pedido do contratado; 

II. pela conveniência da administração, a juízo da autoridade que 
procedeu a contratação; 

III. pelo cometimento de infração contratual, apurada em processo 
sumário; 

IV. pelo decurso dos prazos estabelecidos no  parágrafo único do art. 4º 
da Lei Nº 4.376/2010, ou daquele consignado no instrumento 
contratual; 

V. quando provido o cargo em definit ivo por servidor aprovado em 
concurso público. 
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8.5. No ato da assinatura do contrato  será necessária a apresentação dos 
seguintes documentos originais , inclusive dos documentos de inscrição 
(subitem 2.7): 

a) Carteira de Identidade; 

b) Título de Eleitor e Comprovante de últ ima votação ou certidão de 
quitação eleitoral emitida pela internet;  

c) CPF; 

d) Cartão PIS/PASEP; 

e) Comprovante de escolaridade –  Diploma, Histórico e/ou declaração 
atualizada (diploma está em vias de registro);  

f) Carteira de Registro no respectivo Conselho de Classe e comprovante 
de quitação da anuidade, se for o caso;  

g) Carteira de Trabalho; 

h) Certif icado de Alistamento Militar (se for do sexo masculino);  

i) Certidão de Nascimento ou Casamento;  

j) Certidão de Nascimento dos fi lhos menores de 14 anos com o 
comprovante de escolaridade e fi lhos entre 0 a 06 anos com cópia do 
cartão de vacinação; 

k) Comprovante de endereço atualizado;  

l) 02 fotos 3 x 4; 

m) Cartão SUS;  

n) Atestado de antecedentes criminais. 

 

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

9.1. As despesas decorrentes da execução do Contrato Administrativo 
correrão por conta da Dotação Orçamentária pertinente no o rçamento 
vigente da Contratante, e da correspondente no exercício subsequente.  

 

10. DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão de Processo Seletivo 
Simplif icado e decorrido o prazo para interposição de recursos, ou tendo 
havido desistência expressa, ou havendo o julgamento daqueles 
interpostos, será encaminhado ao Presidente da Câmara para competente 



 

14/31 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA 

                                MINAS GERAIS 

 

deliberação. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A inscrição do candidato implicará aceitação prévia das normas 
contidas no presente Edita l e seus Anexos, bem como demais normativas 
atinentes à ética profissional.  

11.2. Desde a inscrição no processo seletivo até o encerramento do 
Processo Seletivo Simplif icado 1/2021, o candidato deverá acompanhar 
convocações e comunicados por meio de publicações sítio eletrônico da 
Câmara: https://www.itabira.cam.mg.gov.br . 

11.3. A Comissão do Processo Seletivo poderá dispor de colaboradores 
para realização da presente seleção, sob sua responsabilidade.  

11.4. O presente processo seletivo poderá contar com a util ização de 
meios eletrônicos seguros e disponíveis à sociedade para realização de 
fases e atos, tendo em vista o cenário nacional e internacional da COVID -
19 e normativas adotadas pela Câmara Municipal de Itabira. 

11.5. A documentação em PDF apresentada estará disponível pelo período 
de 6 meses, após o qual será excluída.  

11.6. O email processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br  util izado na 
presente seleção estará disponível somente durante o período assinalado 
no cronograma deste Edital.  

11.7. A aprovação e classif icação final geram, para o candidato, apenas a 
expectativa de direito quanto à contratação.  

11.8. Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas 
reguladoras da contratação, porventura suscitadas, deverão ser 
encaminhados, por e-mail processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br .  

11.9. Fazem parte deste Edital, os seguintes Anexos:  

 Anexo I – Cronograma  

 Anexo II – Requerimento de Inscrição / Protocolo de Recebimento  

 Anexo III – Modelo de Currículo  

 Anexo IV – Formulário de Documenots e Quantificação da Pontuação  

 Anexo V – Recurso Administrativo  

 Anexo VI – Remuneração e Carga Horária  

 

https://www.itabira.cam.mg.gov.br/
mailto:processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br
mailto:processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br
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 Anexo VI I – Minuta do Contrato Administrativo 

 

Câmara Municipal de Itabira, 26 de janeiro de 2021 
173º Ano de Emancipação Política do Município 

 

 

 

 

Weverton Leandro Souza Andrade 

Presidente 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPAS DATA E-MAIL 

Publicação do Edital  22/01/2021 

Quadro de Publicações de Câmara 

Sítio eletrônico da Câmara: 
https://www.itabira.cam.mg.gov.br  

Jornal Diário de Itabira 

Prazo para Impugnação 
do Edital 

(Somente por e-mail, 
devidamente 

fundamentado) 

Até dia 
25/01/2021 

 

processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br  

 

 

Resposta Recurso de  
Impuganação do Edital  

 

26/01/2021 
Sítio eletrônico da Câmara: 

https://www.itabira.cam.mg.gov.br  

Inscrições por e-mail  

(Documentação prevista 
no Item 6 deste Edital).  

Período:  

De 
27/01/2021 a 
02/02/2021 

 

processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br  

 

Divulgação da Lista dos 
Inscri tos e da Ordem de 

Classif icação  

(pontuação da análise 
curricular + experiência 

comprovada) 

Dia 
03/02/2021 

Sítio eletrônico da Câmara: 
https://www.itabira.cam.mg.gov.br  

Prazo para interposição 
de recurso acerca da 

Lista de Inscri tos e da 
Ordem de Classif icação. 

(Somente por e-mail, 
devidamente 

fundamentado) 

Até dia  
05/02/2021 

 

processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br  

 

 

 

https://www.itabira.cam.mg.gov.br/
mailto:processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br
https://www.itabira.cam.mg.gov.br/
mailto:processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br
https://www.itabira.cam.mg.gov.br/
mailto:processoseletivo@itabira.cam.mg.gov.br
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Resposta Recurso Lista 
de Inscri tos e da Ordem 

de Classif icação. 

 

08/02/2021 
Sítio eletrônico da Câmara: 

https://www.itabira.cam.mg.gov.br  

 

Divulgação do Resultado 
Final  e sua homologação. 

  

Dia 
09/02/2021 

Sítio eletrônico da Câmara: 
https://www.itabira.cam.mg.gov.br  

 

Entrega da 
documentação para 

contratação. 

 

De 

10/02/2021 a 
12/02/2021 e 

 18/02/2021 e 
19/02/2021 

Controladoria de Recursos Humanos 
Câmara Municipal de Itabira  

Avenida Carlos Drummond de Andrade, 
651 Centro Itabira/MG CEP 35900-025 

3839-1511 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.itabira.cam.mg.gov.br/
https://www.itabira.cam.mg.gov.br/
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ANEXO II 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  
(Obrigatória a apresentação e preenchimento) 

 
Pelo presente, solicito inscrição como candidato(a) ao Processo Seletivo Simplificado – Edital 
Nº 1/2021, para contratação temporária na Câmara Municipal de Itabira.   

 
 

Nº da Inscrição ____________________________________________ 
(não preencher) 

 
 
CANDIDATO(A) AO CARGO DE:  
 
(         ) CONTROLADOR INTERNO 
 
(         ) OUVIDOR                                                        
                                    
 
 
Nome do Candidato: ___________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Identidade:_ __________________________  Ógão Expedidor :_________________________ 
 
CPF sob o Nº:____________________________Data de Nacimento:________/______/______ 
 
Nacionalidade:_________________________Naturalidade:____________________________ 
 
Endereço:________________________________________________________Nº_________ 
 
Bairro:_____________________________________CEP:_____________________________ 
 
Município:___________________________________________UF:______________________ 
 
Escolaridae:_____________________Tel:(  )_______________Celular:(  )________________ 
 
E-mail:______________________________________________________________________ 
 
DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO DE SELEÇÃO 
SIMPLIFICADA PARA DESIGNAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2021. 
 
 
DECLARO, TAMBÉM SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS. 
 
Data da Inscrição:____/____/____ 
 
Assinatura do Canditado(a):  
 
________________________________________________________ 
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

 

Recebemos a Ficha de Incrição e documentos (cf. Anexo II do Edital Nº 1/2021) para o cargo 

de:  

 (         ) CONTROLADOR INTERNO 

(         ) OUVIDOR                                                        

Candidato(a): ___________________________________________________ 

Inscrição nº____________/2021 

1 – Decisão: (    ) DEFERIMENTO    (    ) INDEFERIMENTO 

                     (    ) CLASSIFICAÇÃO   (    ) DESCLASSIFICAÇÃO  

2 – Justificativa/Fundamentação:  

 

 

 

 

 

 

 
Itabira (MG),_________de_________________________2021. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura Comissão)  
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
 

CANDIDATO(A) AO CARGO DE:  
 
(         ) CONTROLADOR INTERNO 
 
(         ) OUVIDOR                                                        

 
 

1. DADOS PESSOAIS 
1.1  Nome completo:  

 _____________________________________________________________________ 
1.2. Filiação:  

 _____________________________________________________________________ 
1.3. Nacionalidade:  

 _____________________________________________________________________ 
1.4. Naturalidade:  

______________________________________________________________________ 
1.5. Data de Nascimento:  

______________________________________________________________________ 
1.6. Estado Civil:  

 _____________________________________________________________________ 
 

 
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  
2.1. Carteira de Identidade e órgão expedidor: 

______________________________________________________________________ 
2.2.  Cadastro de Pessoa Física – CPF: 

______________________________________________________________________ 

 
2.3. Título de Eleitor ________________ Zona: _________ Seção:____________ 

 
2.4. Número do certificado de reservista (se for o caso): 

 _____________________________________________________________________ 
2.5. Endereço Residencial: 

 _____________________________________________________________________ 
2.6. Endereço Eletrônico: 

 _____________________________________________________________________ 
2.7. Telefone residencial e celular: 

 _____________________________________________________________________ 
2.8. Outro endereço e telefone para contato ou recado: 

 _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

21/31 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA 

                                MINAS GERAIS 

 

3. ESCOLARIDADE 
3.1. ENSINO FUNDAMENTAL  

Instituto de Ensino: 
 _____________________________________________________________________ 
Ano de conclusão: 
 _____________________________________________________________________ 
 

3.2. ENSINO MÉDIO 
 Instituição de Ensino: 
  _____________________________________________________________________ 
  Ano de conclusão: 
  _____________________________________________________________________ 
 

3.3. GRADUAÇÃO 
Curso: 
 _____________________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: 
 _____________________________________________________________________ 
 Ano de conclusão: 
 _____________________________________________________________________ 
 
 

3.4. PÓS-GRADUAÇÃO 
          3.4.1. ESPECIALIZAÇÃO 
Curso / área: 
 _____________________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: 
 _____________________________________________________________________ 
 Ano de conclusão: 
 _____________________________________________________________________ 
 
         3.4.2. MESTRADO 
Curso / área: 
 _____________________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: 
 _____________________________________________________________________ 
 Ano de conclusão: 
 _____________________________________________________________________ 
 

4. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO 
Curso / área: 
_____________________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: 
_____________________________________________________________________ 
 
Data de início: _____________________ Data da conclusão:____________________ 
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Carga horária: 
_____________________________________________________________________ 
Curso / área: 
_____________________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: 
_____________________________________________________________________ 
 
Data de início: _____________________ Data da conclusão:____________________ 
 
Carga horária: 
_____________________________________________________________________ 
Curso / área: 
_____________________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: 
_____________________________________________________________________ 
 
Data de início: _____________________ Data da conclusão:___________________ 
 
Carga horária: 
____________________________________________________________________ 
Curso / área: 
____________________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: 
____________________________________________________________________ 
 
Data de início: _____________________ Data da conclusão:___________________ 
 
Carga horária: 
____________________________________________________________________ 
Curso / área: 
____________________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: 
____________________________________________________________________ 
 
Data de início: _____________________ Data da conclusão:___________________ 
 
Carga horária: 
____________________________________________________________________ 

 

5. CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

5.1. Instituição onde trabalhou:  
 
______________________________________________________________ 

 
 
Cargos ocupados ou funções exercidas ____________________________ 
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Período: ____/_____/_____ a ____/_____/______ Descreva as atividades 
desenvolvidas:  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

5.2. Instituição onde trabalhou:  
 
______________________________________________________________ 

 
 
 
Cargos ocupados ou funções exercidas ____________________________ 
 
Período: ____/_____/_____ a ____/_____/______ Descreva as atividades 
desenvolvidas:  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Tempo de experiência profissional na função a que concorre:  
 (Anexar os documentos comprobatórios de todos os elementos declarados) 
 
 
 
 
Assinatura: ______________________________________  Data: ____/_____/2021 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO DE DOCUMENTOS E  
QUANTIFICAÇÃO DA PONTUAÇÃO   

 
CARGO: (         ) CONTROLADOR INTERNO 
                  
                (        ) OUVIDOR 
 
NOME CANDIDATO:__________________________________________ 
 
Nº DE INSCRIÇÃO: ___________________________________________ 

(não preencher) 

 

RESUMO DOS DOCUMENTOS 

ITEM Histórico / Resumo Pontuação 
(não preencher) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL  
Observações: Preencha, em letra legível, os campos destinados ao candidato(a). Se necessário, 
faça cópia desta folha para complementar sua relação.  

 
Declaro, para os devidos fins, que o(s) possuo como requisito(s) de habilitação para o 
cargo de inscrição.  
 
Declaro que todos os documentos por mim apresentados são cópias fiéis dos originais 
e que tenho conhecimento das sanções penais a que estarei sujeito, caso inverídica a 
declaração prestada, sobretudo a disciplinada no art. 299 do Código Penal.   
 
Itabira, _______ de janeiro de 2021 
 
 
Assinatura: ______________________________________   
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CERTIDÃO 

 
 

Certificamos que o(s) título(s) em cópia(s) perfaz(em) a pontuação de: _______ 

(_____________) pontos.  

 

Certificamos que o(s) documento(s) apresentado(s) para comprovação da experiência 

profissional perfaz(em) a pontuação de:  ________ (_____________) pontos. 

 

Total da Pontuação: _______ (___________) pontos. 

 

Conforme preza o Edital, os documentos em cópias apresentados deverão ser 

autenticados quando da apresentação dos originais.  

 
 
Data: _____/_____/2021 
 
 
Membros da Comissão do Processo Seletivo Simplificado:  
 
 
________________________________________________________________ 
Edelves Alves de Almeida 
 
 
_____________________________________________________________ 
Josenilda Rosilene de Araújo Liberato 
 
 
________________________________________________________________ 
Sueli Viana Ferreira Drummond 
 
 
________________________________________________________________ 
Simone da Silva Nunes 
 
 
________________________________________________________________ 
Vera Regina Soares Camilo Guimarães de Oliveira 
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ANEXO V 
 

MINUTA  
RECURSO ADMINISTRATIVO  

 
 
Recurso Administrativo - Edital Nº 1/2021 da Câmara Municipal de Itabira: 
 
(     ) Impugnação do Edital 
 
(    ) Lista dos Inscritos e Ordem de Classif icação 
 
 
 
Nº de Inscrição: __________________________________________________ 
 
Ilmo. Sr.  
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 
Edital Nº 1/2021 – Câmara Municipal de Itabira 
 
 

Eu, _____________________________________________, abaixo qualificado(a), 

inscrito(a) no Registro Geral sob o Nº ______________________ e no CPF sob o Nº 

__________________________________, residente e domiciliado(a) na Cidade de 

________________________, Estado de __________________________, inscrito(a) 

no Processo Seletivo Simplificado para Análise Curricular – Qualificação e 

Experiência, para o Cargo de _______________________________, vem a presença 

de Vossa Senhoria, recorrer da ________________________________, divulgado por 

esta Comissão em ____/_____/2021, conforme prazo legal, pelos motivo(s) abaixo 

justificado(s) e fundamentado(s) :  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Estou ciente de que o não atendimento das regras contidas neste, assim como no 

Edital que regula o Processo Seletivo em questão, no que se refere a recurso, poderá 

ensejar na rejeição deste.  

 

Itabira, _______ de _____________________ de 2021 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) Recorrente 
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ANEXO VI 

 

DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO VAGA 
NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
REMUNERAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

1. Controlador 
Interno  

1 
Superior em Administração, 
Ciências Contábeis ou Direito 
(bacharelado) 

R$ 3.153,61  30 horas 

2. Ouvidor 1 Superior completo R$ 2.226,98  30 horas 

TOTAL  2    
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO  

Nº. CMI – .../2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA ,  pessoa jurídica de direi to público interno, 
doravante denominada C.M.I./CONTRATANTE ,  com sede na cidade de Itabira-MG, 
à Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº. 651, Centro, CEP 35.900 -025, inscrita 
no CNPJ sob o Nº. 16.845.679/0001-50 e Inscrição Municipal nº. 13202, neste ato 
representada por seu Presidente, Vereador WEVERTON LEANDRO SOUZA 
ANDRADE ,  brasileiro, casado, residente e domicil iado  à Rua ...,  N° ...,  Bairro ... , 
em Itabira-MG, CEP .... ,  portador da C.I. Nº. ... ,  inscri to no CPF sob o Nº ..., sob a 
regência da Constituição Federal, Lei 4.056/2007, Lei 4.376/2010 e demais 
legislações aplicáveis e, de outro lado,  

(NOME DO CONTRATADO) ,  residente e domicil iado(a) à (Rua/Avenida), Nº ..., 
bairro ... ,  na Cidade de .../ .. . ,  CEP .... telefones de contato: ...,  portador(a) do RG 
Nº ...,  emissão ...,  e do CPF sob o Nº ...,  da Carteira de Trabalho ...,  Título Eleitoral 
Nº ... . ,  PIS/PASEP ..., doravante denominado(a) CONTRATADO(A) ,  celebram o 
presente Contrato de Direito Administrativo, conforme cláusulas e condições 
adiante dispostas.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Consti tui  objeto do presente contrato o exercício pel o(a) Contratado(a)  de 
atividades e atribuições relacionadas ao Cargo de . . .. . . . .. . . . . . ,  para atender 
necessidade em caráter emergencial  e temporária de pessoal , nos termos do art. 4º, 
IV da Lei n. 4.376/2010, devendo exercê-las no Setor de .... . da Contratante.  

CLÁUSULA SEGUNDA –  DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato tem como termo inicial  o dia .. . .  de 2021  e como termo final  o 
dia 00 de .... .. . . . . ..  de 2022 ,  oportunidade em que independentemente de qualquer 
aviso ou notif icação, o(a) Contratado(a)  encerra, automaticamente, as suas 
atividades, de acordo com o artigo 4°,parágrafo único, inciso III,  da Lei Municipal N° 
4.376/2010 .   

CLÁUSULA TERCEIRA –  DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

Pelo exercício das atividades decorrentes deste contrato, o(a) Contratado(a)  
receberá a ti tulo de contratação pecuniária a importância de R$ ...(.. . .. .) , mensais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  –  O valor sofrerá reajuste nos mesmos índices e datas  da 
revisão geral dos vencimentos e salários dos servidores municipais, autorizada por 
lei  municipal.   

PARÁGRAFO SEGUNDO  –  Os pagamentos das contraprestações pecuniárias 
descri tas no “caput” desta cláusula, serão depositados em conta corrente do(a) 
Contratado(a) ,  até o 5º dia úti l  do mês subsequente.  

PARÁGRAFO TERCEIRO  - Fica estabelecido que horário de trabalho será de 
12h00min (doze horas) às 18h00min (dezoito horas), de 2.ª a 6.ª feira; perfazendo a 
carga horária de 30 horas semanais.  
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CLÁUSULA QUARTA –  DOS DIREITOS  

A Contratada terá direi to ao vale -transporte, gratif icação natalina , adicional de 
férias, remuneração por serviços extraordinários, dentre outros conforme art. 9º da 
Lei 4.376/2010. 

CLÁUSULA QUINTA –  DO REGIME PREVINDENCIÁRIO  

Fica assegurada a inclusão do(a) Contratado(a)  ao Regime Geral  de Previdência 
Social , com o consequente recolhimento das contribuições mensais ao INSS – 
Insti tuto Nacional do Seguro Social .  

CLÁUSULA SEXTA –  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

6.1. Da Contratante: 

6.1.1. efetuar o pagamento na forma e prazo previsto na contratação;  

6.1.2. acompanhar e f iscalizar a execução dos serviços ora contratados, por meio 
de um representante especialmente designado;  

6.1.3. averiguar as condições e qualidades dos serviços que serão entregues e se 
os mesmos atendem ao exigido na cláusula primeira deste instrumento;  

6.1.4. rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que estiverem fora do prazo das 
especif icações nesta contratação.  

6.2. Do(a) Contratado(a):   

6.2.1. assumir o compromisso de observar todas as leis, decretos, portarias e 
normas regulamentares da Contratante  que, de alguma forma, tiveram relação com 
o presente contrato. 

6.2.2. cumprir a jornada de trabalho.  

6.2.3. observar atentamente a legislação vigente sobre a prestação de serviços na 
área demandada, as determinações das autoridades competentes, bem como 
respeitar e fazer respeitar, nos locais dos serviços, a discipl ina, as regras 
estabelecidas na legislação específ ica em vigor;  

6.2.4. atender prontamente às reclamações da Contratante ,  executando, refazendo 
e corrigindo, quando for o caso, os trabalhos que não atenderem às 
especif icações/normas técnicas, qualidades exigidas e estabelecidas.  

CLÁUSULA SÉTIMA –  DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO  

(Transcrever quando da formalização do contrato as atribuições do Cargo de 
Controlador Interno e Ouvidor, conforme descri tas no i tem 4 do Edital).  

CLÁUSULA OITAVA –  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da execução do Contrato Administrativo  correrão por 
conta da Dotação Orçamentária pertinente no orçamento vigente da Contratante, e 
da correspondente no exercício subsequente.  
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CLÁUSULA NONA - DO VÍNCULO LEGAL 

O presente contrato tem como suporte legal as Leis Municipais ci tadas no 
Preâmbulo que regulamentam a contratação temporária por excepcional interesse 
público, estando sujei to exclusivamente a estas normas. Em hipótese alguma, 
referida contratação caracteriza ou caracterizará vínculo de provimento efetivo do 
Contratado(a)  com a Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA –  DA RESCISÃO 
 
Consti tuem motivos para rescisão contratual:  
 

I .  a pedido do contratado; 
II. pela conveniência da administração, a juízo da autoridade que procedeu a 

contratação; 
III . pelo cometimento de infração contratual, apurada em processo sumár io; 
IV. pelo decurso dos prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 4º da Lei 

Nº 4.376/2010, ou daquele consignado no instrumento contratual;  
V. quando provido o cargo em defini tivo por servidor aprovado em concurso 

público. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  DO FORO  

As partes contratantes elegem o Foro de Itabira, Estado de Minas Gerais, 
renunciando a qualquer outro, por mais privi legiado que seja.  

 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, e por 02 (duas) testemunhas, para que 
produza os seus efeitos jurídicos.  

 

Data ... 

Assinaturas:  

Testemunhas:  

 


