CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
EDITAL Nº 01/2014. CONCURSO PÚBLICO. Fica alterada a denominação do cargo de Assistente Técnico Legislativo Analista de Sistemas no Edital nº 01/2014. O Edital nº 01/2014 completo e consolidado está disponível nos endereços
eletrônicos www.fundep.com.br e www.camarajf.mg.gov.br.
ERRATA: na publicação de 15 de dezembro de 2014, retificada em 12 de agosto de 2015, onde se lê:
“2.1. Especificações dos Cargos

Denominação

Vagas

Vagas

Concorrência ampla PNEs

Escolaridade e

Síntese das Atribuições

requisito

Jor nada de

Vencimento

Trabalho
Diária

Mensal

(Ensino Fundamental)

MOTORISTA
2

(*)

e CNH Categoria “B”,
no mínimo

Inicial
(R$)

1º grau
Dirigir veículos da Câmara Municipal,
transportando pessoas
e materiais, zelando pela manutenção

8 horas

R$ 1.279,44

e conservação dos veículos.

(*) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato, em razão do quantitativo de vagas oferecido.
Síntese das Atribuições
Denominação

Vagas

Vagas

Escolaridade e

PNEs

requisito

(*)

Completo de Direito e

Curso Superior

ASSISTENTE
TÉCNICO LEGISLATIVO –
ADVOGADO

2

Registro na Ordem dos
Advogados do Brasil

Jor nada de

Vencimento

Trabalho
Diária

Mensal
Inicial

Prestar assistência jurídica em áreas
relacionadas à aplicação de leis, decretos e
regulamentos, examinando processos

8 horas

R$ 4.200,23

específicos, emitindo pareceres e
elaborando documentos jurídicos de
interesse da Câmara Municipal.

(*) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato, em razão do quantitativo de vagas oferecido.

Denominação

Vagas

Vagas
PNEs

Escolaridade e

Síntese da sAtribuições

requisito(s)

Jor nada de

Vencimento

Trabalho
Diária

Mensal Inicial
(R$)

. Curso Superior

ASSISTENTE
TÉCNICO LEGISLATIVO –
ANALISTA DE SSUBITEMAS
1

(*)

completo com

Executar todas as tarefas necessárias à

habilitação em

definição, desenvolvimento, documentação

informática; ou

e implantação de quaisquer sistemas, de

. Curso Superior

processamento de dados; atualizar e

completo em Ciência

prestar serviços de manutenção nos

da Computação; ou

sistemas já implantados.

8 horas

R$ 4.200,23

. Curso Superior
completo em
Informática; ou
. Curso Superior
completo em
Matemática com
Bacharelado em
Informática; ou
. Curso Superior
completo na área de
Ciências Exatas, com
experiência
comprovada na área de
informática, por no
mínimo 5 (cinco) anos
e Registro no Conselho
Regional próprio, se
for o caso
(*) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato, em razão do quantitativo de vagas oferecido.

Denominação

Vagas

Vagas

Escolaridade e

PNEs

requisito
Curso Superior

ASSISTENTE TÉCNICO
LEGISLATIVO - CONTADOR
1

(*)

Síntese das Atribuições

Jor nada de

Vencimento

Trabalho
Diária

Mensal
Inicial

Executar operações contábeis, tais como:

Completo de Ciências

correção de escrituração, conciliações,

Contábeis e Registro

exame de fluxo de caixa e organização de

no Conselho Regional

relatório; elaborar plano, programa de

de Contabilidade

natureza contábil, balanças e balancetes

8 horas

R$ 4.200,23

contábeis.
(*) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato, em razão do quantitativo de vagas oferecido.

Leia-se: “2.1. Especificações dos Cargos

Denominação

Vagas

Vagas

Concorrência ampla PNEs

Escolaridade e
requisito

Síntese das Atribuições

Jor nada de

Vencimento

Trabalho
Diária

Mensal
Inicial
(R$)

Rua Halfeld, 955 – Fone: (32) 3313-4929 – Fax: (32) 3313-4910
36016-000 – Juiz de Fora – Minas Gerais – Brasil
Home Page: www.camarajf.mg.gov.br
e-mail: concurso@camarajf.mg.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
1º grau
(Ensino Fundamental)

MOTORISTA
2

(*)

e CNH Categoria “B”,
no mínimo

Dirigir veículos da Câmara Municipal,
transportando pessoas
e materiais, zelando pela manutenção

8 horas

R$ 1.279,44

e conservação dos veículos.

(*) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato, em razão do quantitativo de vagas oferecido.
Síntese das Atribuições
Denominação

ASSISTENTE
TÉCNICO LEGISLATIVO –
ADVOGADO

Vagas

Vagas

Escolaridade e

PNEs

requisito
Curso Superior

2

(*)

Completo de Direito e
Registro na Ordem dos
Advogados do Brasil

Jor nada de

Vencimento

Trabalho
Diária

Mensal
Inicial

Prestar assistência jurídica em áreas
relacionadas à aplicação de leis, decretos e
regulamentos, examinando processos

8 horas

R$ 4.200,23

específicos, emitindo pareceres e
elaborando documentos jurídicos de
interesse da Câmara Municipal.

(*) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato, em razão do quantitativo de vagas oferecido.

Denominação

Vagas

Vagas
PNEs

Escolaridade e

Síntese da sAtribuições

requisito(s)

Jor nada de

Vencimento

Trabalho
Diária

Mensal Inicial
(R$)

. Curso Superior

ASSISTENTE
TÉCNICO LEGISLATIVO –
ANALISTA DE SISTEMAS
1

(*)

completo com

Executar todas as tarefas necessárias à

habilitação em

definição, desenvolvimento, documentação

informática; ou

e implantação de quaisquer sistemas, de

. Curso Superior

processamento de dados; atualizar e

completo em Ciência

prestar serviços de manutenção nos

da Computação; ou

sistemas já implantados.

8 horas

R$ 4.200,23

. Curso Superior
completo em
Informática; ou
. Curso Superior
completo em
Matemática com
Bacharelado em
Informática; ou
. Curso Superior
completo na área de
Ciências Exatas, com
experiência
comprovada na área de
informática, por no
mínimo 5 (cinco) anos
e Registro no Conselho
Regional próprio, se
for o caso
(*) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato, em razão do quantitativo de vagas oferecido.

Denominação

Vagas

Vagas

Escolaridade e

PNEs

requisito
Curso Superior

ASSISTENTE TÉCNICO
LEGISLATIVO - CONTADOR
1

(*)

Síntese das Atribuições

Jor nada de

Vencimento

Trabalho
Diária

Mensal
Inicial

Executar operações contábeis, tais como:

Completo de Ciências

correção de escrituração, conciliações,

Contábeis e Registro

exame de fluxo de caixa e organização de

no Conselho Regional

relatório; elaborar plano, programa de

de Contabilidade

natureza contábil, balanças e balancetes

8 horas

R$ 4.200,23

contábeis.
(*) Não haverá reserva de vagas para provimento imediato, em razão do quantitativo de vagas oferecido.
Juiz de Fora, 12 de agosto de 2015. a) Sérgio Lopes Loures - Presidente da Comissão Especial de Realização do
Concurso Público para Provimento de Cargos. Karina Médice de Freitas - Membro da Comissão. Gilmara Santos
Mariosa - Membro da Comissão.
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