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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E ENTREGA DE TÍTULOS 

 

A Prefeitura do Município de Caldas/MG, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público, especialmente 
nomeada pela Portaria nº 36 de 05 de maio de 2021, usando das atribuições legais:  

 

I. INFORMA QUE, em virtude da grande quantidade de inscritos no presente certame; Das escolas disponíveis no município e da 
Pandemia Covid-19, cujo distanciamento social tem que ser observado, as provas tiveram que ser dividas em diferentes datas e 
períodos. Assim sendo: 
 

II. CONVOCA: todos os candidatos inscritos cujo nome consta na RELAÇÃO DE INSCRITOS para a realização das Provas Objetivas e 
Entrega de Títulos, no Município de Caldas/MG, obedecendo às datas, horários e locais a seguir: 
 

 CONDIÇÃO DE OBRIGATORIEDADE:  
 Em razão da pandemia do COVID-19 serão tomadas as medidas necessárias para a segurança dos candidatos e de toda a equipe de apoio no 

(s) dia(s) de aplicação das provas, de acordo com as instruções constantes nos protocolos de segurança sanitária Federal, Estadual e Municipal, 
quanto ao distanciamento mínimo entre os candidatos, higienização dos locais de aplicação das provas e aferição de temperatura dos 
candidatos e àqueles que apresentarem febre (temperatura acima de 37,8º) será impedido de realizar a prova e adentrar-se / permanecer ao 
local de prova). Será obrigatório o uso de máscaras por parte dos candidatos durante todo o tempo que permanecer no local de aplicação das 
provas. O Candidato que não estiver usando máscara de proteção não poderá entrar nos locais de aplicação das provas e será desclassificado 
do certame. Será disponibilizado ainda, álcool em gel 70% para uso obrigatório dos candidatos e do pessoal em serviço no dia da prova. 

 

DATA: 05/09/2021 - DOMINGO 

PERÍODO: Manhã 
Abertura dos Portões: 08h30min. Fechamento: Impreterivelmente às 09h00min. 

Cargo Candidatos 
Locais* 

*Endereços Completos no item III 

2.02 – ASSISTENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO  

Candidatos com os nomes iniciados com as letras: 

“A” até “I” 

ESCOLA MUNICIPAL 
PRESIDENTE CRISPIM JACQUES 

BIAS FORTES 

Candidatos com os nomes iniciados com as letras: 

“J” até “L” 

ESCOLA ESTADUAL VICENTE 
LANDI JUNIOR 

Candidatos com os nomes iniciados com as letras: 

“M” até a candidata  

“Raqueline Ribeiro de Freitas” 

SALÃO VERMELHO – 
PALÁCIO DA UVA 

Da candidata “Regina Helena de Carvalho”  

até candidatos com nomes iniciados com a letra “Z” 

ESCOLA ESTADUAL 
SOUZA NOVAIS 

 

DATA: 05/09/2021 - DOMINGO 

PERÍODO: Tarde 
Abertura dos Portões: 13h30min. – Fechamento: Impreterivelmente às 14h00min. 

Cargos Candidatos 
Locais* 

*Endereços Completos no item III 
1.01 – AUX. DE SERVIÇOS GERAIS  
1.02 – AUXILIAR DE MANUTENÇÃO  
1.03 – MECÂNICO 
1.05 – OPERADOR DE MÁQUINAS 
1.06 – OPERÁRIO  

Todos os candidatos inscritos 
ESCOLA MUNICIPAL  

PRESIDENTE CRISPIM JACQUES 
BIAS FORTES 

 
1.04 – MOTORISTA   

Candidatos com os nomes iniciados com as 

letras: “A” até “P” 

ESCOLA ESTADUAL  
VICENTE LANDI JUNIOR  

Candidatos com os nomes iniciados com as 

letras: “R” até “Y” ESCOLA ESTADUAL  
SOUZA NOVAIS  

 
1.07 – SERVIÇAL DA EDUCAÇÃO  

Candidatos com os nomes iniciados com as 

letras: “A” até “J” 

Candidatos com os nomes iniciados com as 

letras: “K” até “V” 
SALÃO VERMELHO –  

PALÁCIO DA UVA  
2.08 – ALMOXARIFE  Todos os candidatos inscritos 
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DATA: 18/09/2021 - SÁBADO 

PERÍODO: Tarde 

Abertura dos Portões: 13h30min. – Fechamento: Impreterivelmente às 14h00min. 
Cargos Candidatos 

Locais* 
*Endereços Completos no item III 

 
3.05 – MÉDICO ESPECIALISTA (PEDIATRA)  
3.06 – MÉDICO ESPECIALISTA (GINECOLOGISTA)  
3.09 – CONTADOR  
3.10 – ENGENHEIRO CIVIL  

Todos os candidatos inscritos 
ESCOLA MUNICIPAL  

PRESIDENTE CRISPIM JACQUES 
BIAS FORTES  

3.08 – PSICÓLOGO  Todos os candidatos inscritos 
ESCOLA ESTADUAL  

VICENTE LANDI JUNIOR  

3.04 – MÉDICO VETERINÁRIO 
3.07 – NUTRICIONISTA  

Todos os candidatos inscritos 
ESCOLA ESTADUAL  

SOUZA NOVAIS  

 
IMPORTANTE:  
CANDIDATOS SABATISTAS: Os candidatos que comprovarem que são membros de denominações religiosas que têm como dogma a 
guarda do sábado (guarda sabática), e que por conta de impedimento religioso não puder realizar a Prova do Sábado (18/09/2021) no 
horário estipulado, poderá solicitar a realização da prova às 18h00 (dezoito horas), horário de Brasília, do mesmo dia, obedecendo às 
seguintes instruções:  
a.  A solicitação deverá ser formalizada através de DECLARAÇÃO, conforme ANEXO INTEGRANTE DESTE EDITAL (MODELO DE 

DECLARAÇÃO DE SABATISTA POR MOTIVO RELIGIOSO);  
b.  A DECLARAÇÃO deverá estar devidamente preenchida, assinada com firma reconhecida (do líder religioso) e o candidato deverá enviar 

o referido documento digitalizado em formatos “PDF, JPG ou JPEG”, via e-mail para: contato@directacarreiras.com.br, relacionando no 
assunto: SABATISTA – CONCURSO PÚBLICO CALDAS/MG, até o dia 31 de agosto de 2021, para cumprimento dos seus deveres 
enquanto candidato. O não cumprimento de qualquer condição, inclusive solicitação fora do prazo, implicará no impedimento da 
realização da prova em horário estipulado para Sabatistas.  

c.  Os candidatos que tiverem suas solicitações deferidas, deverão comparecer ao seu local de realização da prova no mesmo horário dos 
demais candidatos, e serão acomodados em salas de aplicação das provas onde deverão aguardar para iniciarem suas provas somente 
a partir das 18h00 (dezoito horas), horário de Brasília, ou da hora que efetivamente houver o pôr do sol”.  

d.  Nestas condições, o candidato não poderá realizar qualquer espécie de consulta, de comunicação ou de manifestação desde o horário 
regular previsto para os exames até as 18h00 (dezoito horas), devendo os celulares e outros equipamentos eletrônicos, serem 
acondicionados em local a ser definido pela coordenação da escola. 

 

DATA: 19/09/2021 - DOMINGO 

PERÍODO: Manhã 
Abertura dos Portões: 08h30min. – Fechamento: Impreterivelmente às 09h00min. 

Cargos Candidatos 
Locais* 

*Endereços Completos no item III 
2.01 – FISCAL SANITÁRIO 
2.03 – FISCAL DE MEIO AMBIENTE  
2.04 – FISCAL DE POSTURAS E OBRAS  
2.05 – FISCAL DE TRIBUTOS  

Todos os candidatos inscritos 
ESCOLA MUNICIPAL  

PRESIDENTE CRISPIM JACQUES 
BIAS FORTES  

2.06 – TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
2.07 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
3.02 – ENFERMEIRO  

Todos os candidatos inscritos 
ESCOLA ESTADUAL  

VICENTE LANDI JUNIOR  

2.09 – MONITOR DE ENSINO ESPECIAL  
2.11 – SECRETÁRIO ESCOLAR  
3.01 – ASSISTENTE SOCIAL  
3.03 – FONOAUDIÓLOGO  

Todos os candidatos inscritos 
ESCOLA ESTADUAL  

SOUZA NOVAIS  

2.10 – MONITOR DE CRECHE  Todos os candidatos inscritos 
SALÃO VERMELHO –  

PALÁCIO DA UVA  

 

mailto:contato@directacarreiras.com.br
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DATA: 19/09/2021 - DOMINGO 

PERÍODO: Tarde 
Abertura dos Portões: 13h30min. – Fechamento: Impreterivelmente às 14h00min. 

Cargos Candidatos 
Locais* 

*Endereços Completos no item III 

3.11 – PROFº DE ED. BÁSICA I  
 

Candidatos com os nomes iniciados com as 

letras: “A” até “N” 

ESCOLA MUNICIPAL  
PRESIDENTE CRISPIM JACQUES 

BIAS FORTES  

Candidatos com os nomes iniciados com as 

letras: “P” até “W” 
ESCOLA ESTADUAL  

VICENTE LANDI JUNIOR  
3.12 – PROFº DE ED. BÁSICA II – 
EDUCAÇÃO FÍSICA  

Todos os candidatos inscritos 

3.13 – PROFº DE ED. BÁSICA II – 
LÍNGUA ESTRANGEIRA  

Todos os candidatos inscritos 

 
 
III.    Endereços completos dos locais de prova acima mencionados: 

 

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CRISPIM JACQUES BIAS FORTES 
End.: Avenida Santa Cruz, nº 472 – Santa Cruz – Ref. Ao lado da Epamig – Caldas/MG 

ESCOLA ESTADUAL VICENTE LANDI JUNIOR  
End.: Rua do Ginásio, nº 28 – Santa Cruz – Ref. Epamic – Caldas/MG 

SALÃO VERMELHO – PALÁCIO DA UVA  
End.: Praça Melo Viana, S/N – Centro – Copas – Caldas/MG 

ESCOLA ESTADUAL SOUZA NOVAIS  
End.: Rua Dr. Souza Novais, nº 118 – Centro – Ref. Atrás da Prefeitura Municipal– Caldas/MG 

 
IV. CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

IMPORTANTE: Nenhum candidato terá acesso para a realização das Provas após o fechamento dos portões que se dará 
impreterivelmente nos horários indicados acima, portanto recomenda-se ao candidato que compareça no local de realização das 
provas com antecedência mínima de 30 (TRINTA) MINUTOS. 

4.1  Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de Documento de Identidade Original físico impresso 
com foto, descrito no ITEM 4.1.15 do Edital Supra, devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza e do comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento) – apenas 
quando o candidato observar que o seu nome não consta na Relação de Inscritos). Não serão aceitos documentos apresentados de 
forma digital e que não estejam previstos no Edital. 

4.2  O candidato deverá portar ainda, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. Em hipótese alguma, será permitida a entrada do 
candidato na escola após o horário previsto, pois a prova começará impreterivelmente no horário estabelecido acima. 

4.3  No local de provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios de chapelaria como: boné, chapéu, gorro, bem 
como cachecol ou manta e luvas ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou 
similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou qualquer receptor ou 
transmissor de dados e mensagens. Os telefones celulares deverão ser desligados e lacrados sem a bateria conforme instruções 
fornecidas antes da realização das provas. O descumprimento desta determinação ou qualquer tipo de toque, seja alarme ou o próprio 
celular, relógio ou quaisquer aparelhos eletrônicos, poderá ensejar na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de 
fraude. 

4.3.1 Excepcionalmente, o candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, prótese auditiva, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter 
justificativa médica e o (s) objeto(s) será (ão) verificado(s) pela coordenação. Constatado qualquer problema, o candidato poderá ser 
excluído do certame. 

4.4   A Directa Carreiras não se responsabilizará por danos, perda e/ou extravio de documentos e/ou de objetos ocorridos no prédio de prova. 
 
V.   ENTREGA DE TÍTULOS 

Os documentos de pontos por TÍTULOS deverão ser entregues na data e horário de realização das provas, respeitando 
respectivamente as instruções do ITEM 10.3 e 10.7 do Edital Completo. 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que fica à disposição por 
afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços www.directacarreiras.com.br e www.caldas.mg.gov.br  e no Jornal 
“Diário Online AMM”, bem como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse 
público. 

Caldas/MG, 27 de agosto de 2021.     A COMISSÃO 

http://www.directacarreiras.com.br/
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ANEXO - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SABATISTA POR MOTIVO RELIGIOSO  

 

 

Eu (nome do Pastor) _______________________________________________________________________, 

portador do CPF nº ____________________________, na qualidade de Ministro da Igreja 

_________________________________________, sob as penas da lei, DECLARO, a quem possa interessar, que 

(Nome Completo do Candidato)  ________________________________________________________________, 

CPF do Candidato nº _______________________________, inscrito no Concurso Público de Caldas/MG sob 

inscrição de nº ____________________________, concorre ao Cargo: ________________________________ é 

fiel membro da Igreja mencionada acima, tendo abraçado a fé e os princípios bíblicos adotados por sua igreja, 

especialmente quanto à observância da santidade do dia do sábado, separando-o, desde o pôr do sol da sexta-

feira até o seu ocaso no dia do sábado, exclusivamente ao Senhor Deus, e que por um imperativo de consciência 

religiosa reserva-se o direito de dedicar o Santo Dia às atividades religiosas, em respeito ao Criador. Declaro que 

as informações acima são verdadeiras e estou ciente de estar sujeito às penas da legislação pertinente caso tenha 

afirmado falsamente os dados preenchidos.  

 

___________________________, __________ de ________________________ de ___________.  

(Local) (Data)  

 

____________________________________________________  

(Assinatura do Pastor reconhecida firma em cartório) 

 

 

IMPORTANTE: UMA VIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA DEVERÁ SER DIGITALIZADA E ENVIADA 

CONFORME DESCRITO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO 

IMPLICARÁ NO IMPEDIMENTO DA REALIZAÇÃO DA PROVA EM HORÁRIO ESTIPULADO PARA SABATISTAS. 

 


