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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Gestão de Pessoas

Ato de Convocação IMA/GGP nº. 6/2021
Belo Horizonte, 12 de outubro de 2021.

O DIRETOR GERAL, do Instituto Mineiro de Agropecuária, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, tendo em vista o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária
para atender necessidade de excepcional interesse público, tendo em vista a desistência formalizada
pelos candidatos referente ao ato de convocação nº. 5/2021, de 20/02/2021: Vitória de Oliveira
Machado, para a vaga IMA 06 – Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário – 02 vagas - Coordenadoria
Regional de Juiz de Fora, Jamili Maria Suhet Mussi, para a vaga IMA 02 – Fiscal Agropecuário – Médico
Veterinário – 01 vaga - Coordenadoria Regional de Bom Despacho; CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados para comparecer nas unidades do IMA indicadas para assinatura do contrato por tempo
determinado e início das atividades no dia 18 de outubro de 2021 às 09:00 horas:
IMA 06 – Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário – 02 vagas - Coordenadoria Regional de Juiz de Fora
Carolina Freitas Rosa e Paula - CPF 100.368.606-03
IMA 02 – Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário – 01 vaga - Coordenadoria Regional de Bom Despacho
Michelle dos Santos Capistranis - CPF 050.610.686-10

O candidato convocado para contratação que não manifestar interesse em assinar o contrato em até 5
(cinco) dias úteis a partir da data de convocação será automaticamente desclassificado do Processo
Seletivo Simplificado, e o próximo candidato classificado será convocado para sua vaga, obedecendo a
ordem de classificação final.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Para formalizar o contrato administrativo com o IMA, o candidato selecionado deverá no dia da
assinatura de contrato apresentar original dos documentos abaixo, sendo que os documentos deverão
ser digitalizados e enviados em até cinco dias úteis após a convocação por e-mail
para folhapg@ima.mg.gov.br:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Título Eleitoral e Último Comprovante de Votação;
d) Comprovante de Endereço Residencial;
e) Último contracheque da instituição de origem (se foi servidor de outro órgão ou entidade estadual);
f) Diploma ou declaração de escolaridade;
g) 2 fotografias 3x4 recentes;
h) Cadastro no PIS/PASEP;
i) Certidão dos dependentes (menores de 21 anos);
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=42164736&infra…
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j) Declaração de Bens da última declaração do Imposto de Renda;
k) Resultado de atestado de saúde ocupacional, emitido por profissional médico assistente, e
apresentação do Questionário de Antecedentes Clínicos conforme descrito no Decreto nº 47.901, de 30
de março de 2020;
l) Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”;
m) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para candidatos do sexo masculino;
n) Certidão de nascimento ou de casamento;
o) Comprovante de conta bancária do Banco do Brasil (conta corrente);
p) Carteira de Trabalho.
O candidato que não apresentar, quando solicitado, qualquer um dos documentos especificados nos itens
anteriores, dispostos no item 7.3 do Edital IMA nº 001/2021, bem como não comprovar qualquer
habilitação para investidura na função, não poderá assinar o contrato e será automaticamente eliminado
do processo.
EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS
O candidato selecionado deverá se submeter a exames médicos pré-admissionais, realizados pela
Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional em Belo Horizonte ou em um de seus
Núcleos Regionais, que aferirá a aptidão física e mental para exercício da função, nos termos do Decreto
nº 46.968, de 11 de março de 2016.
O candidato considerado inapto no exame médico pré-admissional estará impedido de ser contratado e,
neste caso, será convocado o próximo candidato aprovado.
Na data agendada, deverão ser apresentados original de resultado dos seguintes exames feitos às
expensas do candidato aprovado:
a) hemograma completo;
b) glicemia de jejum;
c) urina rotina.
Os exames deverão indicar, além do nome completo, o número do documento de identidade do
candidato; a identificação dos profissionais que os realizaram; e a data de sua realização. No exame de
urina rotina deverá constar que a urina foi colhida no referido laboratório. Na perícia admissional não
serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem assinatura digitalizada, fotocopiados ou
por fax.
Para candidatos que optarem em apresentar atestado emitido pelo médico assistente
Conforme item 6.3 do Edital IMA nº 01/2021 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 Nº 169,
de 8 de julho de 2021 art. 4º – O exame admissional exigido para a posse em cargo de provimento em
comissão de recrutamento amplo ou para celebração de contrato temporário, a que se referem a Lei nº
23.630, de 2 de abril de 2020, e a Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, poderá ser substituído pela
apresentação dos seguintes documentos (às expensas do candidato).
I – Atestado de saúde ocupacional, emitido por profissional médico assistente de escolha do candidato
(Disponível Aqui). Deverá ser apresentado os exames listados acima para o médico;
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II – Questionário de Antecedentes Clínicos, emitido pelo candidato (Disponível Aqui).
Para candidatos que optarem por se submeter ao exame admissional realizado pela SCPMSO/Núcleos
Regionais:
Caso seja de interesse a marcação de perícia médica admissional junto à Saúde Ocupacional do Estado de
Minas Gerais, o candidato deverá realizar os exames listados acima e abrir chamado no RH RESPONDE
(www.rhresponde.mg.gov.br), anexando comprovante de convocação ou classificação em processo
seletivo (homologação) e informando os seguintes dados: Nome Completo, CPF, Nome da mãe e Data de
Nascimento.
I - Fotocópia da publicação de nomeação;
II - Documento original de identidade, com foto e assinatura;
III - Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF.
O candidato que optar por se submeter ao exame admissional realizado pela Superintendência Central de
Perícia Médica e Saúde Ocupacional - SCPMSO não poderá, posteriormente, apresentar o atestado
médico emitido por profissional de sua escolha.
Informações adicionais sobre exame médico admissional disponíveis no Portal do Servidor.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2021.

Thales Almeida Pereira Fernandes
Diretor Geral
Documento assinado eletronicamente por Thales Almeida Pereira Fernandes, Diretor(a) Geral, em
14/10/2021, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 36475231
e o código CRC 035A641B.
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