
          CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL Nº 011/2021 

  Situação Emergencial Gerada pela Pandemia COVID-19 

 

O Prefeito Municipal de Patos de Minas TORNA PÚBLICO, que estará aberto o 

Chamamento Público Emergencial nº 011/2021, a partir das 07h00min (conforme 

horário de Brasília) do dia 17 de março de 2021 até as 24h00min (conforme horário 

de Brasília) do dia 21 de março de 2021, por meio do recebimento de inscrições 

conforme estabelecido no teor deste Chamamento, para desempenho de atividades de 

estágio remunerado na Secretaria Municipal de Saúde conforme estabelecido no 

Quadro de Vagas, Anexo II. 

 
Todas as informações necessárias para inscrição dos interessados estão dispostas 
abaixo: 
 

1. A celebração do Termo de Compromisso de Estágio será de acordo com o 

Decreto nº 3.197/2009 e Lei nº 6.168/2009, Lei nº 504/2015 e Lei Municipal 7.087/2015, 

por tempo determinado de até 90 (trinta) dias, para prestação de estágio remunerado, 

podendo ser renovado de acordo com as necessidades da situação emergencial gerada 

pela Pandemia  COVID-19. 

2. Somente serão considerados aptos a participarem desta seleção, os candidatos 

que apresentarem como PRÉ-REQUISITO, para Estagiário,  declaração  que 

comprove  que estão regularmente matriculados no Curso  Superior de Enfermagem, 

cursando  a partir do 7º  período do curso. 

 

2.1 Os candidatos que não apresentarem os comprovantes relativos aos pré-

requisitos  e currículo padrão constante no Anexo I, devidamente preenchido, 

conforme estabelecido no item 3, serão automaticamente excluídos do processo. 

 

3. Para se candidatar às vagas disponibilizadas, os interessados deverão 

preencher o Currículo Padrão (Anexo I)  e enviá-lo juntamente com cópia 

scaneada das documentações que comprovem as informações curriculares, 

enviados em um único email com todos os documentos legiveis em  um único 

anexo(arquivo), para o endereço: saude.ponto@patosdeminas.mg.gov.br  a partir 

das 07h00min do dia 17 de março de 2021 até às 24h00min do dia 21 de março de 

2021 (horário de Brasília). Será avaliado apenas um email(inscrição) por 

candidato, sendo avaliado o primeiro email encaminhado pelo candidato, os que 
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por ventura forem encaminhados  após o primeiro não serão considerados. 

a. Documentações enviadas após os dias e horários estabelecidos no item 3 não 

serão aceitas; 

b.  Após o envio do currículo e das documentações comprobatórias, o candidato 

receberá uma mensagem eletrônica de confirmação de entrega da inscrição, a   

mensagem não é a comprovação do envio de todos os documentos exigidos no ato da 

inscrição, sendo apenas a confirmação de recebimento da inscrição por email; 

c.  Caso o candidato envie currículo e documentação para o e-mail informado e não 

receba a mensagem eletrônica de entrega de inscrição, devera o mesmo ligar para (34) 

3822 -9898 e checar o ocorrido, sob pena de não ter sua inscrição efetuada. 

d. As inscrições que não seguirem o disposto no item 3 não serão aceitas. 

4. .  O quadro de vagas ofertadas e o valor da Bolsa Complementação  Educacional  

esta disponível no Anexo II deste chamamento. 

 
5. .   Os critérios de classificação estão estabelecidos no Anexo III deste chamamento. 

 
6. DA CONVOCAÇÃO 
 

6.1. Os candidatos selecionados deverão apresentar para fins de celebração 

do Termo de Compromisso de Estágio, obrigatoriamente, os seguintes 

documentos 

a) Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento – atualizada no prazo máximo 

de 90 dias;  

b)  Fotocópia do CPF;  

c)  Fotocópia da Carteira de Identidade – RG;  

d)  01 (uma) fotografia 3x4;  

e) Fotocópia do Título de Eleitor;  

f) Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino e maior de 18 (dezoito) 

anos;  

g)  Declaração ou Atestado da instituição de ensino, constando o curso, período/ano 

cursado, duração mínima do curso, média de aproveitamento do ano/período 

anterior cursado; 

h) Apólice de seguro fornecida pela faculdade; 

 
6.2. Não será firmado termo de compromisso de estágio  para os que se 

enquadrem nas situações abaixo elencadas, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 



4.801 de 31 de março de 2020, por motivo de configurarem grupo de risco: 

a) possuidor de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

b) cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados 

reevascularizados, portadores de arritimias); 

c) pneumopatas graves ou descompensados ( dependentes de  oxigênio, 

portadores de asma moderada/grave, DPOC); 

d) Imunodeprimidos; 

e) doenças renais crônicas em estágio avançado (3,4 e 5); 

f) diabéticos, conforme juízo clínico; 

g) gestantes; 

h) quanto as lactantes, somente aquelas em aleitamento exclusivo de até 

seis meses de idade da criança. 

7.   As exigências previstas no item 6.2 se fazem necessárias devido ao 

momento vivenciado por causa da pandemia ocasionada pela COVID-19 e a Situação 

de Emergência, e pela  área de estágio se tratar de área finalística e de natureza médico-

hospitalar. 

8. Estará impedido de assinar o Termo de Compromisso de Estágio, e 

automaticamente desclassificado, o selecionado que deixar de apresentar qualquer 

um dos documentos elencados nos itens 6.2  deste Chamamento Público, até   a data 

determinada pelos editais de convocação. 

 

10. Das disposições finais: 
 

a. É de inteira e exclusiva responsabilidade do inscrito para este chamamento 

público, acompanhar todas as publicações deste certame, as quais serão 

divulgadas exclusivamente na página eletrônica da Prefeitura de Patos de Minas – 

www.patosdeminas.mg.gov.br – Chamamento Público Emergencial nº 011/2021 – 

Situação Emergencial Gerada pela Pandemia COVID-19; 

b. O resultado da classificação no Chamamento Público Emergencial nº 

011/2021  Situação Emergencial Gerada pela Pandemia COVID-19, será divulgado 

exclusivamente na página eletrônica da Prefeitura de Patos de Minas – 

www.patosdeminas.mg.gov.br, link: Chamamento Público Emergencial nº 011/2021, 

em 23 de março de 2021,  a partir das 12:00 horas; 

c. O Candidato convocado deverá assumir o estágio, em local estabelecido pela 

Secretaria  Municipal de Saúde, em 1 (um) dia, imediatamente após a data final de 



apresentação dos documentos  exigidos para a assinatura do Termo de 

Compromisso, conforme estabelecer o edital de convocação, sem possibilidade de 

prorrogação do prazo; 

d. Na hipótese de extinção da causa justificadora do estágio  durante a vigência 

Termo de Compromisso de Estágio, este será rescindido nos termos previstos no 

Decreto nº 3.197/2009 e Lei nº 6.168/2009, Lei nº 504/2015 e Lei Municipal 7.087/2015. 

 

Patos de Minas, 16 de março de 2021. 

 

 

Luis Eduardo Falcão Ferreira 
Prefeito de Patos de Minas 

 

 

Ana Carolina Magalhães Caixeta 
Secretária Municipal de Saúde 

 

 

Ana Paula Lara de Vasconcelos Ramos 
Secretária Municipal de Administração 

 

 

Paulo Henrique Rabelo da Silveira 
Procurador Geral do Município 

  



ANEXO I 

CURRÍCULO PADRÃO 

 

 
 

 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL Nº 011/2021 

Situação Emergencial Gerada pela Pandemia COVID-19 

  

 

CURRÍCULO PADRÃO 

 

OBS: FAVOR PREENCHER TODOS OS CAMPOS (NÃO SERÁ ACEITO CURRÍCULO COM 

PREENCHIMENTO INCOMPLETO) 

 

ESTAGIÁRIO  

  

II – INFORMAÇÕES PESSOAIS  

Nome completo:  

 

                                                                                                                

Sexo:(  ) Feminino (  )Masculino  

Data de nascimento:                          

 Idade: 

 

 

Estado civil: 

 

( )Solteiro   

 

( )Casado 

 

 

Endereço (Rua, Av.):                                                                           Nº:               Complemento: 

 

                                                                                                         

 

Bairro:                                         Cidade:                            Estado:                         CEP: 

 

                      

 

Telefone fixo: ( )    Telefone celular: ( )   Telefone recado: (  )__________        

 

E-mail:________________________________________________________ 

 

III – ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Curso: 

Período: 

Instituição/Faculdade: 

 

 

 

 

ANEXO II 

DECLARO QUE TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE CURRÍCULO  SÃO VERDADEIRAS 

E AUTORIZO A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS A VERIFICÁ-LAS. 

Patos de Minas de  de 2021. 

IMPORTANTE: 

DEVERÃO SER ANEXADOS A ESSE CURRÍCULO, TODOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS ACIMA. 



 

 

QUADRO DE VAGAS E VALOR DA BOLSA COMPLEMENTO 

 

 

Função Carga horária Quantidade de Vagas Valor da Bolsa 

Estagiário 6 (seis) horas 
diárias 

5(cinco) 83% do salário mínimo vigente, 
acrescido do valor equivalente a 2 
(duas) tarifas diárias do transporte 
coletivo municipal. 

 



ANEXO III 

 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

1- Estagiário  

 

 

 

 

 Na hipótese de igualdade de nota o critério de desempate obedecerá  a ordem de 

preferência, o candidato de maior idade. 

PONTUAÇÃO Pontuação Pontuação 

Máxima  

Cursos na área de enfermagem e hospitalar com 

carga horária superior a 20 horas. 

10,00 (cada curso) 40,00 

 

Declaração da instituição de ensino informando   o 

período que esta cursando. 

8º (oitavo) período 20,00 

9º (nono) período 40,00 

10º (décimo) período  60,00 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100,00 


