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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA 
A FUNÇÃO DE AUXILIAR EM SERVIÇOS  OPERACIONAIS PÚBLICOS � ESPECIALIDADE  AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO E OBRAS. 

O Diretor Geral da Fundação Uberlandense de Turismo Esporte e Lazer - FUTEL, no uso de suas atribuições legais previstas 
no art. 7º, inciso XXIV do Estatuto da FUTEL, aprovado pelo Decreto Municipal nº 11.792, de 11 de agosto de 2009 e, com 
fundamento no art. 5º da Lei Municipal nº 9.626, de 22 de outubro de 2007 e suas alterações, e no art. 5º do Decreto Municipal 
nº 10.917, de 29 de outubro de 2007 e suas alterações, na Lei nº 12.022, de 24 de novembro de 2014,  e no art. 6º, inciso XXVII 

contratação, por tempo determinado, para a função de Auxiliar em Serviços Operacionais Públicos � especialidade Auxiliar de 
Manutenção e Obras.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. Ao se inscrever, o candidato aceita de forma irrestrita as condições contidas neste Edital, que constituem as normas que 
regem o Processo Seletivo, não podendo delas alegar desconhecimento.
 
1.2. As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 30 de março a 12 de abril de 2017, na Sede da FUTEL � Parque 
do Sabiá, situada à Rua José Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia � MG, de segunda à sexta-feira, das 
13:00 às 17:00.

aprovado, no caso de o fato ser constatado posteriormente à realização do Processo Seletivo.

1.4. Para inscrever-se, o candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, originais e respectivas cópias, dos seguintes documentos: 

ESPECIALIDADE DOCUMENTOS

Auxiliar de Manutenção e 
Obras

- Carteira de identidade
- Cadastro de Pessoa Física - CPF

- comprovante de escolaridade do ensino fundamental incompleto

declaração emitida pelo empregador)

                                  

VENCIMENTO

ESPECIALIDADE VAGAS
VAGAS 

RESERVADAS 
AOS NEGROS

VAGAS
RESERVADAS  PRÉ-REQUISITOS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO 

MENSAL

Auxiliar de 
Manutenção e 

Obras
01 01

- Ensino fundamental 
incompleto

mínima de 6 meses 
no exercício de 

atividades similares 
às descritas para a 

função

30 horas semanais como
FOLGUISTA:
o cumprimento 

trabalho ocorrerá, 
prioritariamente em 

semana, em turnos 
diurno ou noturno, 
de acordo com as 
necessidades da 

Fundação

R$ 937,00
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3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

3.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, VIII, da Constituição Federal, no art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 040, de 

compatível com o exercício da função.

3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subsequente.

nº 5.286, de 1991 e suas alterações, e demais normas legais aplicáveis à matéria.

pena de exclusão do benefício.

funções pertinentes.

4. DA RESERVA DE VAGAS AOS NEGROS 

aos candidatos negros.

       
4.2.1. caso o número de vagas reservadas resultem em fração, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, em 

4.3. Somente serão considerados candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, conforme quesito cor ou 

4.4. Constatada a falsidade da declaração, a que se refere o 4.3., será o candidato eliminado do Processo Seletivo e, se houver sido 

4.5.1. A autodeclaração somente terá validade se efetuada no momento da inscrição.

4.6. Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos participarão deste processo seletivo em igualdade de condições com 
os demais candidatos.

 

efeito do preenchimento das vagas reservadas.
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4.12. A autodeclaração terá validade exclusivamente para este processo seletivo, não podendo a mesma ser utilizada para outros 
processos de quaisquer natureza.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO

5.1.  AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E OBRAS:

5.1.1. executar serviços auxiliares de armador, bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista predial, pedreiro, pintor predial e 
serralheiro;
        
5.1.2. executar consertos gerais, de acordo com orientação;

5.1.3. efetuar aplicação de material impermeabilizante;

5.1.4. cuidar dos serviços de limpeza e tratamento de piscinas;

5.1.5. realizar serviços de capina, varrição, irrigação, coleta de lixo, lavação de banheiros e de bebedouros nas áreas da FUTEL;

5.1.6. remover materiais e resíduos provenientes da execução dos trabalhos;

5.1.7. zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos próprios quando da execução dos serviços;

5.1.8. providenciar o abastecimento dos locais onde serão realizados os serviços com os materiais necessários, transportando 
móveis, equipamentos, ferramentas e outros;
       
5.1.9. zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como 
do local de trabalho;

substituição;

5.1.11. executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade ou ambiente 
organizacional.

6. DO PROCESSO SELETIVO
 

 

6.1.2. O dia, local e horário da prova oral serão agendados com cada candidato no ato da inscrição.
               
6.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo.
 
7. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO

Edital.

           
7.2.1. tiver idade mais elevada, no caso de enquadrar na condição de idoso, conforme parágrafo único, do art. 27, da Lei Federal 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e suas alterações;

de Uberlândia, www.uberlandia.mg.gov.br.
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8. DOS RECURSOS

partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do resultado.

8.2. O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.

9. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

do contrato.

9.3. No ato da contratação, o candidato convocado deverá comprovar as seguintes condições:

9.3.1. estar em dia com as obrigações eleitorais;

9.3.2. estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

9.3.3. estar em gozo dos direitos políticos;

dos brasileiros, nos temos do § 1º do art. 12, da Constituição Federal.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A inscrição poderá ser feita pelo candidato ou por procurador legalmente constituído.
            
10.2. Não haverá inscrição fora da data prevista neste Edital.

única vez, por igual período, de acordo com o interesse e a necessidade da FUTEL.

o candidato do Processo Seletivo.

qualquer outro motivo não assumir a vaga oferecida no momento da convocação, perderá o direito à vaga e dará direito à FUTEL  

10.6. O horário de trabalho do candidato aprovado será determinado pelo setor no qual será lotado.

10.7. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão chamados para o desempenho de suas atribuições de acordo com a 

10.8. Não poderão participar do processo seletivo candidatos não habilitados para a função.

10.9. Os candidatos selecionados, quando convocados, serão submetidos à avaliação por Serviço de Medicina do Trabalho 

da função.

10.10. O candidato que vier a ser contratado, celebrará termo de contrato temporário regido pelas normas do Direito Administrativo, 
não se aplicando as normas contidas na CLT � Consolidação das Leis Trabalhistas.

10.11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 28 de março de 2017.
  
SÍLVIO SOARES DOS SANTOS
Diretor Geral da FUTEL                                                                                                                                                                                          

TMF
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