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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2022 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

COMUNICADO – HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/ REPUBLICAÇÃO DE RESULTADO 
 

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves vem, por meio do presente, comunicar que procedeu à 
homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022 dos cargos a seguir descritos: 

 
Agente Administrativo I 

Assistente Social 
Atendente 

Auxiliar de Serviços Escolares 
Auxiliar de Serviços Gerais 

Enfermeiro 
Faxineiro 

Fiscal Sanitário 
Médico Ginecologista 

Médico Pediatra 

Motorista 
Nutricionista Saúde 

Oficial Especializado II 
Professor de Educação Física 

Professor de Informática 
Professor de Inglês 

Psicólogo 
Psicólogo do CRAS 
Supervisor escolar 

 
O Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022 compreendeu procedimento de análise curricular para contratação 

temporária, onde os candidatos de forma autônoma, ou com assistência do Município anexaram os documentos que 
desejavam para concorrer às categorias elencadas dentro das regras editalícias estabelecidas. Foram recebidas 805 
inscrições que geraram 2.206 documentos a serem analisados. 

 
A análise documental foi realizada pela empresa especializada em concursos públicos “JCM Consultoria Municipal 

LTDA”. Após a publicação do resultado, em virtude de apontamentos realizados por munícipes e pela Câmara Municipal 
de Coronel Xavier Chaves/MG, os servidores da Prefeitura Municipal realizaram nova análise da documentação do 
processo seletivo, com o objetivo de promover esclarecimentos aos questionamentos recebidos.  

 
Na nova conferência dos documentos, em conjunto com o apoio da JCM Consultoria Municipal LTDA, foram 

detectados 07 casos pontuais de candidatos que teriam recebido pontuação a maior, situações nas quais foram pontuadas 
como experiência profissional atividades que seriam incompatíveis ao cargo proposto. 

 
Em função desta nova conferência, a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, no exercício de seu poder 

de autotutela, estará republicando o resultado dos cargos de Auxiliar de Serviço de Saúde III, Auxiliar de Serviços 
Mecânicos, Operador de Máquinas, Operário I, Operário II, Professor de Apoio Especializado e Professor Municipal, de 
modo a rever os seus próprios atos e adequá-los aos preceitos legais, conforme Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.  

 
Aos cargos cujo resultado estará sendo republicado, será conferido o prazo de 05 dias úteis para interposição de 

recurso administrativo com vistas a oportunizar o direito ao contraditório e ampla defesa dos candidatos que eventualmente 
venham a apresentar alguma discordância, o que será respondido pela Administração Municipal.  

 
Os recursos deverão ser protocolados, em formato PDF, via “Área do Candidato”, disponível no site 

www.jcmconcursos.com.br. O arquivo deverá estar legível e tamanho máximo de 5MB.  O recurso deverá ser individual, 
não sendo admitido litisconsorte, devendo o mesmo conter a indicação precisa do item em que o candidato se julga 
prejudicado, acompanhado de comprovante que fundamente as alegações 

 
Após a análise recursal, o resultado final dos cargos descritos será publicado no dia 06 de outubro de 2022. 

 
O procedimento de seleção especificamente em relação ao cargo de “Auxiliar de Serviço de Saúde I” será 

cancelado, em virtude de ter sido identificado incompatibilidade da lei municipal que regulamenta o cargo, com as 
exigências do Conselho Federal de Odontologia relacionadas às atividades do auxiliar de saúde bucal, de modo que será 
promovida revisão da legislação municipal e, após, procedido a realização de novo processo seletivo. 

 
 

 
Coronel Xavier Chaves-MG, 26 de setembro de 2022 

 
 
 

FÚVIO OLÍMPIO DE OLIVEIRA PINTO 
PREFEITO MUNICIPAL 


