
 

 

Prefeitura Municipal de Contagem 
Processo Seletivo Simplificado – Edital PMC nº 03/2014 

 
A Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos Simplificados, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a 1ª retificação do Processo Seletivo 

Simplificado – PSS / PMC / Edital  PMC nº 03/2014:  

 
No subitem 7.1. 
 
Onde se Lê: 
 
7.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para as funções do presente edital 
será constituída de um total de 20 (vinte) questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas de respostas, sendo apenas uma correta, valendo 5,0 (cinco) pontos cada, perfazendo 
o valor máximo de 100,0 (cem) pontos e obedecerá às características especificadas no QUADRO I 
a seguir: 
 

QUADRO I: DISTRIBUIÇÃO DE PROVAS 

FUNÇÕES 
PROVA 

OBJETIVA 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 
QUESTÃO 

 Coordenador Pedagógico do 
Programa Segundo Tempo 

 
 Coordenador Setorial do 

Programa Segundo Tempo 
 

 Profissional de Educação Física 
do Programa Segundo Tempo 

Língua Portuguesa 10 5 

Conhecimentos 
específicos 

10 5 

TOTAL 20  

 
Leia-se: 
 

7.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para as funções do presente edital 
será constituída de um total de 20 (vinte) questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas de respostas, sendo apenas uma correta, valendo 5,0 (cinco) pontos cada, perfazendo 
o valor máximo de 100,0 (cem) pontos e obedecerá às características especificadas no QUADRO I 
a seguir: 



 

 

 

No subitem 7.6. 
 

Onde se Lê: 
7.6. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato: 
a) que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no Processo 
Seletivo Simplificado, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada, nos termos do 
artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.471, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso; 
b) o candidato de maior idade; 
d) permanecendo o empate, a ordem do número de inscrição neste Processo Seletivo 
Simplificado. 
 
Leia-se: 
7.6. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato: 
a) que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no Processo 
Seletivo Simplificado, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada, nos termos do 
artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.471, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso; 
b) o candidato que obter maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos; 
c) o candidato de maior idade; 
d) permanecendo o empate, a ordem do número de inscrição neste Processo Seletivo 
Simplificado. 
 

No subitem 8.2. 
 

Onde se Lê: 
 
8.2. Os títulos considerados neste Processo Seletivo, suas pontuações e o limite máximo de 
pontos estão discriminados a seguir:  
 

QUADRO II - ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

Cursos de Atualização, Eventos Científicos e Experiência Profissional 

Critérios de avaliação Pontuação por ano 

Atuação em Programas Sociais voltados ao 1 (um) ponto 

QUADRO I: DISTRIBUIÇÃO DE PROVAS 

 
FUNÇÕES PROVA 

OBJETIVA 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DA 
QUESTÃO 

 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA. 

 Coordenador Pedagógico 
do Programa Segundo 
Tempo 

 
 Coordenador Setorial do 

Programa Segundo Tempo 
 

 Profissional de Educação 
Física do Programa 
Segundo Tempo 

 
Língua Portuguesa 
 
 

 
10 

 
5 

 
50 

 
Conhecimentos 
Específicos 

 
10 

 
5 

 
50 

TOTAL 20  100 

  



 

 

esporte nos últimos 5 anos 

Atuação no Programa Segundo Tempo 2 (dois) pontos 

Atuação em Programas Sociais voltados a 
Educação 

1 (um) ponto 

Curso de atualização, capacitação, 
aprimoramento com no mínimo 40 horas em 
educação física, comprovados com certificados 
expedidos a partir do ano de 2005 

0,5 ponto por 
curso 

Participação em Eventos Científicos na área de 
educação física, comprovados com certificados 
expedidos a partir do ano de 2005 

0,25 ponto por 
cada curso com 

carga horária mínima 
de 20 horas 

Experiência profissional como professor de 
Educação Física ou Esporte em ensino público 
ou privado 

1 (um) ponto 

Total  

 
Leia-se: 
 

8.2. Os títulos considerados neste Processo Seletivo, suas pontuações e o limite máximo de 
pontos estão discriminados a seguir:  
 

QUADRO II - ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

Cursos de Atualização, Eventos Científicos e Experiência Profissional 

Critérios de avaliação 
Pontuação  

por ano 
Pontuação  

máxima 

Atuação em Programas Sociais voltados ao 
esporte nos últimos 5 anos 

1 (um) ponto 1 (um) ponto 

Atuação no Programa Segundo Tempo 2 (dois) pontos 2 (dois) pontos 

Atuação em Programas Sociais voltados a 
Educação 

1 (um) ponto 2 (dois) pontos 

Curso de atualização, capacitação, 
aprimoramento com no mínimo 40 horas em 
educação física, comprovados com certificados 
expedidos a partir do ano de 2005 

0,5 ponto por 
curso 

2(dois) pontos 

Participação em Eventos Científicos na área de 
educação física,  
comprovados com certificados expedidos a partir 
do ano de 2005  

0,25 ponto por 
cada curso com 

carga horária 
mínima 

de 20 horas 

1 (um) ponto 

Experiência profissional como professor de 
Educação Física ou Esporte em ensino público 
ou privado 

1 (um) ponto 2 (dois) pontos 

TOTAL 10 

 

 

No subitem 10.12. 



 

 

 
Onde se Lê: 
10.12. O cumprimento da carga horária poderá ser em horários e dias alternados 
(MANHÃ/TARDE/NOITE/ 2ª a 6ª Feira, inclusive Sábados, Domingos e Feriados), para as funções 
com carga horária de 40 horas semanais.  
 
Leia-se: 
10.12. O cumprimento da carga horária poderá ser em horários e dias alternados 
(MANHÃ/TARDE/NOITE/ 2ª a 6ª Feira, inclusive Sábados, Domingos e Feriados), para as funções 
com carga horária de 40 horas semanais e para a função com carga horária de 20 horas 
semanais. 
 

Contagem, 16 de setembro de 2014. 

Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura 
Municipal de Contagem - Decreto nº 141, de 15 de agosto de 2013 


