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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

EDITAL DE SELEÇÃO
PROJETO “JOVEM PRODUTOR”

A Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria 
Municipal de Ação Social, torna pública a realização do Processo Se-
letivo Simplificado para preenchimento das vagas do Projeto “Jovem 
Produtor”, conforme as normas estabelecidas neste Edital. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A seleção será regida por este Edital, eventuais re-

tificações e terá a validade de 2 (dois) meses após a publicação do 
resultado final.

1.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompa-
nhar a publicação de todos os atos referentes a este Processo Seletivo. 

1.3. Os candidatos habilitados em todas as etapas da 

seleção serão convocados, obedecendo à ordem de classificação e 
as vagas existentes, para a matrícula que acontecerá entre os dias 
01/02/2022 a 03/02/2022, na sede do Programa “Casa do Pequeno 
Jardineiro”, localizado na Av. Ecológica, S/N – Vila Silvéria – Araxá/
MG, em horário a ser divulgado 

2. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA
2.1. Desenvolver programa com aspectos sociais contem-

plando a capacitação agrícola no município de Araxá-MG, fortalecen-
do a identidade rural da região, através da educação dos jovens de 18 
a 24 anos; 

2.2. Destacar a importância de se ter uma qualificação 
voltada ao setor agrícola, utilizando a educação como ferramenta de 
transformação social, além de criar alternativas para minimizar a defi-
ciência de mão de obra preparada para o campo, estimular o potencial 
agrícola e desenvolver a economia local. 

2.3. Melhorar a qualidade de vida dos jovens favorecendo 
a socialização, a inserção social, o fortalecimento de vínculo familiar 
e maximizando a prevenção e o combate às drogas, a violência sexual 
e gravidez precoce; 

2.4. Oferecer ao meio rural uma liderança motivada e de-
vidamente preparada para que possa estimular e orientar o desenvol-
vimento técnico em geral, comunitário e particular; 

2.5. Qualificar jovens inseridos na rede básica de ensino 
ou que concluíram o ensino médio e/ou curso profissionalizante, para 
a sua inserção no mercado de trabalho e torná-los jovens empreen-
dedores;   

2.6. Enfatizar o aprendizado do agronegócio para os jo-
vens produtores, possibilitando desenvolver de forma mais produtiva 
suas atividades no campo, e consequentemente, obter maiores rendi-
mentos na pequena propriedade.  

2.7. Adotar a metodologia da pedagogia da alternância 
como forma de apoiar a frequência escolar a aceleração do desenvol-
vimento do meio rural, sem perder de vista os seus valores históricos 
e culturais, e também como maneira de dialogar com o desejo desses 
jovens. 

2.8. Aplicar integração social do jovem e a garantia de 
seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu 
plano individual de atendimento; 

2.9. Proporcionar transferência de renda através de bolsa 
social, visando melhoria na questão da vulnerabilidade econômica das 
famílias, suprindo suas necessidades básicas.

3. DOS BENEFÍCIOS
3.1. O jovem inserido no projeto tem como proposta mo-

tivacional a bolsa social correspondente a R$800,00, vale transpor-
te, refeição (café da manhã, lanche e almoço), encaminhamentos de 
atenção à saúde, assistência à família, acompanhamento escolar caso 



PÁGINA | 2 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ - QUARTA, 15 DE DEZEMBRO DE 2021

ainda esteja em curso, material horto-didático e principalmente acom-
panhamento para inserção no mercado de trabalho.

4. DAS ATIVIDADES
4. Habilidades no campo
Avicultura 
Atividades voltadas para a agropecuária
Olericultura, minhocultura e compostagem
Produção de mudas (medicinais, ornamentais, etc.)
Produção de mudas arbóreas destinadas a reflorestamento
Total das habilidades no campo
4.2. Habilidades extracampo
Educação ambiental
Empreendedorismo 
Segurança do trabalho
Capacitação voltada para atividades da pecuária

5. DAS VAGAS
5.1. Serão ofertadas 45 vagas. 
5.2. Os participantes deverão ter entre 18 e 24 anos, cur-

sando ou com ensino médio/técnico concluído e em situação de vul-
nerabilidade ou risco social.

6. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
6.1. Ter  18 anos completos  na data de inscrição e até 

24 anos
6.2. Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal 

e as informações deverão estar atualizadas;
6.3. Estar cursando ou com ensino médio/técnico conclu-

ído e em situação de vulnerabilidade ou risco social;
6.4. Possuir RG e CPF.
6.5. A renda familiar não ultrapassar ½ salário mínimo 

per capta.

7. DAS INSCRIÇÕES
7.1. No ato da inscrição, o candidato firmará declaração 

de conhecimento dos termos do edital e atendimento aos requisitos de 
inscrição e documentação, dando ciência de que declaração falsa será 
causa de eliminação do candidato no processo de seleção.

7.2. A inscrição deverá ser efetuada pelo candidato  devi-
damente identificado.

7.3. As inscrições serão gratuitas e realizadas no período 
de 03/01/2022 a 14/01/2022, das 8h às 12h e das 13h às 17h nos se-
guintes locais: 

SEGUNDA-FEIRA DIA 03/01/2022 - Núcleo de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos Leblon

Rua Edmundo Rodrigues da Silva, 445 – Bairro Leblon 
/ Araxá-MG

TERÇA-FEIRA DIA 04/01/2022 - Núcleo de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos Pão de Açúcar

Rua. Eurindo Barbosa De Lacerda, 245 – Bairro Pão de 
Açúcar / Araxá-MG

QUARTA-FEIRA DIA 05/01/2022 - Núcleo de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos Pão de Açúcar IV

Rua. Maria Helena De Paula, 120 – Bairro Pão de Açúcar 
IV / Araxá-MG

QUINTA-FEIRA DIA 06/01/2022 - Núcleo de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos Tiradentes

Rua Dorvalina Martins, 15 – Bairro Tiradentes / Araxá-
-MG

SEXTA-FEIRA DIA 07/01/2022 - Núcleo de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos Boa Vista

Rua Tereza Guimarães Natal, 15 – Bairro Boa Vista / Ara-
xá-MG

SEGUNDA-FEIRA DIA 10/01/2022 - Núcleo de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos Santo Antônio

Rua. Luis Dumont Fonseca, 205 - Bairro Santo Antônio 
/ Araxá-MG

TERÇA-FEIRA DIA 11/01/2022 - Centro de Referência 
de Assistência Social – CRAS Francisco Duarte

Rua Antenor Silva Soares, 300 – Bairro Francisco Duarte 
/ Araxá-MG

QUARTA-FEIRA DIA 12/01/2022 - Centro de Referên-
cia de Assistência Social – CRAS Abolição

Rua Marcolino Coelho Borges, 395 – Bairro Abolição / 
Araxá-MG

QUINTA-FEIRA DIA 13/01/2022 E SEXTA-FEIRA 
DIA 14/01/2022  - Secretaria Municipal de Ação  Social

Av. Getúlio Vargas, 205 – Centro/ Araxá-MG
7.4. O candidato deverá apresentar no ato da inscrição, os 

seguintes documentos (original e cópia):
- RG e CPF do candidato;
- Comprovante de endereço atualizado (últimos 03 me-

ses);
- Cartão de vacina constando vacina contra COVID-19 e 

vacina antitetânica;
- Atestado de escolaridade, emitido dentro do prazo máxi-

mo de 30 dias ou comprovante de matrícula para o ano letivo de 2022;
- Folha Resumo do Cadastro Único (emitida na Secretaria 

Municipal de Ação e Promoção Social, CRAS e Núcleos de Convi-
vência);

- Se o candidato for beneficiário do Benefício de Presta-
ção Continuada deverá apresentar extrato do INSS.

- Comprovante de renda, atualizado, de todos que resi-
dem com o candidato. A renda deverá ser comprovada apresentando 
cópia da carteira de trabalho (folhas de rosto frente e verso e contrato 
de trabalho), contracheques comprovantes de benefícios sociais do 
governo, comprovante de recebimento de aposentadoria e pensão por 
morte ou alimentícia. Em caso de trabalhador autônomo declaração 
do próprio punho e cópia). Os familiares desempregados deverão 
apresentar cópia da Carteira de Trabalho onde consta anotação da úl-
tima contratação e da folha seguinte.

- Para os jovens que estiveram em cumprimento de Medi-
da Socioeducativa deverão apresentar encaminhamento do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

- Os jovens com deficiência deverão apresentar laudo mé-
dico que descreva o estado de saúde do candidato.

7.5. Ao efetuar a inscrição o candidato irá receber um 
comprovante de inscrição.

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
8.1. Este Processo Seletivo será composto das seguintes 

etapas:
a) Inscrição (Caráter Eliminatório);
b) Avaliação da documentação (Caráter Eliminatório e 

Classificatório) – A documentação fornecida pelo candidato será ava-
liada, pontuada e classificada em ordem decrescente. Poderá ocorrer 
a desclassificação do candidato em caso de documentação incompleta 
ou for detectada a renda familiar acima de ½ salário mínimo per capta.

c) Entrevista – (Caráter classificatório): a ausência na 
data e horário marcados acarreta na desclassificação do candidato.  
Serão convocados para a entrevista todos os candidatos classificados 
na fase de avaliação de documentação. Para esta convocação será uti-
lizado o contato telefônico preenchido na ficha de inscrição e é de 
responsabilidade do candidato fornecer um número válido possível de 
receber chamada. A realização da entrevista acontecerá entre os dias 
24/01/2022 a 28/01/2022 , na sede do Programa “Casa do Pequeno 
Jardineiro”, localizado na Av. Ecológica, S/N – Vila Silvéria – Araxá/
MG. O candidato deverá comparecer na data e hora marcada.

d) Matrícula – Será realizada entre os dias 01/02/2022 a 
03/02/2022, na sede do Programa “Casa do Pequeno Jardineiro”, lo-
calizado na Av. Ecológica, S/N – Vila Silvéria – Araxá/MG, em horá-
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rio a ser divulgado.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Na ocorrência de empate serão adotados os critérios 

de desempate abaixo descritos, pela ordem e na sequência apresen-
tada:

1º - For pessoa com deficiência;
2º - Melhor classificação na fase de entrevista;
3º - Tiver menor idade, considerando dia, mês e ano de 

nascimento; 
4º - Atender ao critério de antecedência de inscrição, afe-

rido pelo menor número da inscrição.

10. DO RESULTADO FINAL
10.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplifi-

cado será divulgado no dia 31/01/2022 no mural da Secretaria Mu-
nicipal de Ação Social - SMAS e nas mídias sociais  da Prefeitura 
Municipal de Araxá. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A realização deste Processo Seletivo Simplificado 

será coordenada pelo Departamento Técnico da Secretaria Municipal 
de Ação Social.

11.2. A desistência do candidato selecionado e convocado 
para dar continuidade às etapas do processo seletivo ou ao preenchi-
mento de uma vaga implicará sua exclusão do cadastro de aprova-
dos, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência Definitiva do 
Concurso.

11.3. Os casos omissos, não previstos neste Edital ou não 
incluídos na Ficha de Inscrição, serão apreciados pela Comissão Or-
ganizadora deste Processo Seletivo Simplificado.

11.4. Quaisquer outras informações referentes ao presente 
Edital de Processo Seletivo poderão ser obtidas junto à Secretaria Mu-
nicipal de Ação Social no Departamento Técnico, através do Telefone 
(34) 3691-7065 ou no Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 205 – Centro 
/ Araxá/MG, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 as 17:00.

12. DO CRONOGRAMA

DECRETO Nº 579 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Altera, nos termos da Lei Municipal n° 6.165/2012, 
os membros da Comissão de Procedimentos Administrativos de 
Apuração de Responsabilidade das infrações e ilegalidades prati-
cadas por fornecedores, em Licitações e Contratos no âmbito do 
Município de Araxá.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício 
das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada Comissão de Procedimentos Ad-

ministrativos de Apuração de Responsabilidade das infrações e ile-
galidades praticadas por fornecedores, em Licitações e Contratos no 
âmbito do Município de Araxá, tendo como integrantes os seguintes 
servidores:

- Juliano Massad Borges - matrícula: 97.663 - Presidente
- Ednamara Flores Rodrigues – matrícula: 95.770 - Secretária
- Leonardo Fontoura Blanco Ceia – matrícula: 98.580 - Membro

Parágrafo único: A Comissão terá prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados a partir das intimações individuais emitidas para cada 
Procedimento Administrativo, para conclusão do processo, prazo este 
que poderá ser prorrogado por igual período mediante justificativa.

Art. 2º. Fica revogado o Decreto nº 358 de 06 de julho 
de 2021.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá/MG

-----------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº 584 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a prorrogação do concurso público edital 
nº 01/2016 em decorrência da Lei Complementar nº 173/2020 que 
suspende validade de concursos públicos e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAXÁ, no exercício 
das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e:

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.891, de 20 
de março de 2020, que “reconhece o estado de calamidade pública de-
corrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) 
no âmbito de todo o território do Estado”, prorrogado até 31 de de-
zembro de 2021 pelo Decreto Estadual nº 48.205, de 15 de junho de 
2021;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 036, de 06 
de janeiro de 2021 que “declara o estado de calamidade pública, para 
todos os fins de direito, no Município de Araxá, em razão dos impac-
tos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia do Novo 
Coronavírus (COVID-19) ” prorrogado até 31 de dezembro de 2021 
pelo Decreto Municipal n° 344, de 30 de junho de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do 
Concurso Público n° 001/ 2016, já que o mesmo foi elaborado para 
suprir a necessidade de pessoal do Município;

CONSIDERANDO os requisitos previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e que até a presente data nem todas as vagas 
foram preenchidas por candidatos aprovados;

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do caput do 
artigo 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 173/2020, de 
28 de março de 2020, que suspende os prazos de validade dos concur-
sos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legis-
lativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até 
o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido 
pela União;

 
Av. Getúlio Vargas, 205 - Centro / 38.183-902 – Araxá (MG) 

Telefones para Contato: (34) 3662-8981 / E-mail: gabinetesocial@araxa.mg.gov.br 
 
 

 
 

ETAPA DATA 

Divulgação do edital 17/12/2021 

Período de inscrição 03/01/2022 a 14/01/2022 

Convocação para entrevistas 18/01/2022 a 21/01/2022 

Realização das entrevistas 24/01/2022 a 28/01/2022 

Divulgação dos resultados 31/01/2022 

Matrícula dos selecionados 01/02/2022 a 03/02/2022 

Início das atividades A ser divulgado 

 

GABINETE DO PREFEITO
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CONSIDERANDO a mensagem nº 307, de 27 de maio 
de 2020, apresentada pelo Senhor Presidente Jair Messias Bolsonaro 
com relação a vetos a parágrafos de vários artigos da Lei Complemen-
tar nº 173/2020, de 28 de março de 2020, entre eles o § 1º do art. 10, 
cuja razão do veto é a seguinte: “A propositura legislativa, ao dispor 
que ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já 
homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 
de março de 2020, também para os estados, Distrito Federal, e muni-
cípios, cria obrigação aos entes federados, impondo-lhe atribuição de 
caráter cogente, em violação ao princípio do pacto federativo inscrito 
no caput do art. 1º da Constituição da República de 1988, bem como a 
autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, inscrita no art. 
18 da Carta Magna”;

CONSIDERANDO que o teor da resposta do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) ao Processo de Consul-
ta n° 1092370, formulado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião 
do Oeste em que a Corte de Contas afirma que: “não há óbice à homo-
logação dos certames iniciados previamente à data de publicação da 
Lei Complementar n. 173/2020, bem como o cômputo dos prazos de 
validade constantes de seus editais; entretanto ato normativo do ente 
poderá regulamentar a suspensão dos prazos, observando-se a ampla 
divulgação”.

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Minis-
tério Público tem entendido a necessidade, com base na Recomenda-
ção n°81, de 28 de abril de 2021, de “Recomendar a prorrogação, até 
31 de dezembro de 2021, dos concursos púbicos realizados no âmbito 
do Ministério Público da União e dos Estados, como meio de mitigar 
o impacto decorrente das medidas de combate à contaminação causa-
da pelo Coronavírus (COVID19) ”. 

CONSIDERANDO que também o Poder Judiciário tem 

entendido a necessidade, com base na Recomendação nº 64, 24 de 
abril de 2020, que “Que Recomenda a suspensão dos prazos de vali-
dade dos concursos públicos realizados durante a vigência do Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, como meio de mitigar o 
impacto decorrente das medidas de combate à contaminação causada 
pelo Coronavírus”;

CONSIDERANDO que no Recurso Extraordinário 
598.099, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, em 10 de 
agosto de 2011, com repercussão geral – tema 161 que: “Dentro do 
prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 
momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor 
sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 
constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um 
dever imposto ao poder público”.

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado o Concurso Público promovido 
pela Prefeitura Municipal de Araxá, sob o Edital n° 001/2016, pelo 
prazo de 06 (seis) meses contados da data de 24 de novembro 2021.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento 
e Gestão, por meio da Superintendência de Administração – Departa-
mento de Recursos Humanos, providenciará as medidas necessárias 
para o cumprimento do determinado neste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando disposições em contrário.

RUBENS MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal de Araxá/MG
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