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ESTADO DE MINAS GERAIS 
MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO  

EDITAL MGS Nº 01/2021 
 
 

Resultado dos recursos contra o indeferimento da inscrição 
 

SITUAÇÃO: INDEFERIDO 

Protocolos: 1 e 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - QUADRO GERAL DE VAGAS/OCUPAÇÃO/CIDADE DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
 
 

Localidade  Ocupação Escolaridade Remuneração 
Carga Horária 

Semanal 
Vagas 

Cidade de 
Prova 
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Belo 
Horizonte 

Auxiliar de Apoio ao 
Educando 

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.350,34 44 446 

Belo 
Horizonte 

Cantineiro 
Ensino Fundamental 
Incompleto – 4ª série 

R$ 1.103,63 44 1.004 

Oficial de Manutenção 
Escolar 

Ensino Fundamental 
Incompleto – 4ª série  

R$ 1.421,26 44 170 

Operador de 
Equipamento 
Reprográfico  

Ensino Médio 
Completo 

R$ 1.103,63 44 81 

Porteiro Escolar 
Ensino Fundamental 
Completo 

R$ 1.306,07 44 567 

Servente Escolar 
Ensino Fundamental 
Incompleto – 4ª série 

R$ 1.100,00 44 1.099 

 
 
 

ANEXO II – REQUISITOS, DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATRIBUIÇÕES DAS OCUPAÇÕES E ESCOLARIDADE 

 
 
AUXILIAR DE APOIO AO EDUCANDO 

 
Requisitos Gerais: Ensino Médio Completo. Apresentar, no mínimo, 6 (seis) meses de experiência na atividade, 
comprovada por meio de registro de contrato de trabalho na CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito 
Público, ou de Pessoa Jurídica de Direito Privado relativa a empresas do ramo pertinente à atividade, na qual 
deverá constar CNPJ e firma reconhecida. 
 
Requisitos Físicos e Condições Específicas para o Exercício da Atividade: Boa acuidade visual; Capacidade 
vocal adequada à atividade. 
 
Descrição Detalhada da Atividade: Auxiliar o professor nas atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de 
aula e na organização do trabalho junto ao aluno com deficiência; a partir de sua orientação; Garantir o 
atendimento às necessidades funcionais dos alunos com deficiência que não tenham autonomia para 
atividades de vida diária considerando: apoio à locomoção do assistido; cuidados com a higiene, troca de 
fraldas, apoio no uso de banheiro e durante a própria higienização de acordo com a necessidade e 
possibilidade de autonomia do estudante, cuidados com estudantes que utilizam bolsa coletoras e sondas; 
Orientação E cuidados com a alimentação para estudantes que não possuem mobilidade física dos membros 
superiores, apoiando em casos de alimentação por sonda, supervisão e apoio na alimentação dos estudantes 
que conseguem realizar atividade com ajuda; Usos de equipamento para respiração, sondas ou bolsas 
coletoras que necessitam ser manuseadas no tempo de permanência na escola; Mediação para uso de 
recursos de comunicação alternativa e outros recursos de acessibilidade, possibilitando a participação dos 
alunos durante as aulas; Colaborar para que o aluno esteja em tempo integral em sua sala de aula, com as 
mesmas atividades feitas pelos colegas; Desenvolver autonomia e estimular o aluno na realização de todas as 
atividades (pessoais e educacionais); Apoiar o professor com deficiência na organização do trabalho em sala 
de aula ou no horário de planejamento de aulas; Auxiliar o professor, a partir de sua orientação em atividades 
educativas; Auxiliar e/ou realizar atividades de vida diária sob orientação do professor, alimentação, banho, 
acompanhar crianças ao banheiro, trocas; Prestar auxílio aos professores nas atividades educativas dentro e 
fora das instituições; Zelar pelo cuidado com as crianças, relacionamento respeitoso, atento, disponível a elas 
a todo tempo; Participar das atividades realizadas pela turma, sempre acompanhado e orientado pelo 
professor; Acompanhar o(s) alunos em sala de aula ou em outros espaços necessários ao desenvolvimento 
escolar, incluindo acompanhar alunos em ônibus para excursões ou até a escola; Executar atividades 
correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
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CANTINEIRO 

 
Requisitos Gerais: Fundamental Incompleto - 4a série. Apresentar, no mínimo, 6 (seis) meses de experiência 
na atividade, comprovada por meio de registro de contrato de trabalho na CTPS ou declaração de Pessoa 
Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de Direito Privado relativa a empresas do ramo pertinente à 
atividade, na qual deverá constar CNPJ e firma reconhecida. 
 
Requisitos Físicos e Condições Específicas para o Exercício da Atividade: Ser capaz de empurrar 
equipamento de transporte de alimentos, com peso até 20 kg; Realizar transporte manual de alimentos e 
utensílios; Permanecer em pé, por longos períodos; Realizar agachamentos e demais movimentos de 
impacto nos membros inferiores, especialmente joelho, com exigência nas articulações; Realizar 
movimentos frequentes dos membros superiores; Manusear produtos químicos de limpeza.  
 
Descrição Detalhada da Atividade: Consultar e seguir o cardápio diariamente, conferindo os gêneros 
alimentícios necessários; Verificar o número de comensais para a produção das refeições; Realizar os controles 
diários de atendimento e registrar em planilhas próprias; Selecionar e separar os gêneros alimentícios para 
produção das refeições de acordo com os cardápios e com o Manual de Receitas da Alimentação Escolar; 
Preparar e servir todas as refeições nos horários pré-estabelecidos; Servir os alimentos na temperatura 
adequada; Preparar lanches, café e chá quando solicitados pelos responsáveis pela unidade escolar; Higienizar 
e sanitizar os utensílios de uso individual após cada distribuição de refeição de acordo com normas pré-
estabelecidas; Higienizar as bancadas, equipamentos e utensílios após o uso ou sempre que necessário de 
acordo com normas pré-estabelecidas; Higienizar o refeitório após a distribuição de cada refeição e sempre 
que necessário de acordo com normas pré-estabelecidas; Higienizar freezer, geladeira e equipamentos de 
acordo com normas pré-estabelecidas; Retirar o lixo da área de produção e do refeitório sempre que 
necessário; Manter os alimentos e utensílios sempre protegidos e com tampas, em recipientes adequados e 
limpos; Cuidar da limpeza geral de todas as dependências do local de trabalho (área de produção, área de 
estocagem de gêneros alimentícios e refeitório); Zelar pelos equipamentos, utensílios e demais materiais 
pertinentes ao armazenamento dos gêneros alimentícios, produção e distribuição das refeições;  Controlar o 
consumo de gás e o material de higiene e limpeza, dentre outros, comunicando à direção com antecedência 
sobre a necessidade de reposição; Realizar o recebimento e a conferência dos gêneros alimentícios conforme 
os padrões estabelecidos pelos órgãos de fiscalização e controle; Acondicionar adequadamente os gêneros 
alimentícios e materiais de limpeza pertinentes à unidade de alimentação e nutrição; Auxiliar no controle de 
estoque, bem como realizar verificações contínuas da qualidade dos produtos; Conferir, diariamente, o 
funcionamento dos equipamentos e informar aos responsáveis pela unidade sobre a necessidade de 
manutenção; Utilizar uniforme completo e seguir diariamente as normas de higiene pessoal da legislação 
vigente; Participar de cursos de capacitação e aprimoramento pertinentes ao cargo; Seguir as orientações 
determinadas pelo supervisor de alimentação quanto às boas práticas de produção e manipulação de 
alimentos, considerando a legislação para serviços de alimentação; Proibir a entrada e permanência de 
pessoas não autorizadas nas dependências da cozinha, bem como em trajes que comprometam a higiene do 
local de manipulação dos alimentos, depósitos e áreas sob a responsabilidade da contratada; Executar outras 
atividades correlatas. 
 
 
 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO ESCOLAR 

 
Requisitos Gerais: Ensino Fundamental Incompleto - 4a série; Apresentar, no mínimo, 6 (seis) meses de 
experiência na atividade, comprovada por meio de registro de contrato de trabalho na CTPS ou declaração 
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de Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de Direito Privado relativa a empresas do ramo 
de manutenção predial, na qual deverá constar CNPJ e firma reconhecida. 
 
Requisitos Físicos e Condições Específicas para o Exercício da Atividade: Ser capaz de permanecer em pé, 
por longos períodos; Trabalhar em altura acima de dois metros; Realizar movimentos frequentes dos 
membros superiores, com exigência nas articulações; Realizar movimentos de impacto nos membros 
inferiores, especialmente joelho, com exigência nas articulações; Ter contato com materiais e produtos 
químicos inerentes à função. 
 
Descrição Detalhada da Atividade: Realizar reparos hidráulicos em pias, tanques, vasos sanitários e outros 
presentes no ambiente escolar; Realizar instalações hidráulicas de baixa complexidade (vasos, torneiras, pias, 
tanques, máquinas de lavar e outros);Realizar  substituição/manutenção ralos, torneiras/descargas e outro 
componente externo do circuito hidráulico; Realizar desentupimentos, substituição de vidros, vidraças e 
espelhos; Realizar instalação de prateleiras, armários e outros pré-fabricados; Realizar trocas de maçanetas, 
fechaduras, dobradiças e outros, instalação de marcos, portas de madeira, aço ou blindex e janelas; Realizar 
pequenos reparos em grades, gradios, corrimões; Realizar instalação de ferragens variadas; Realizar instalação 
de quadros, murais e outros; Realizar poda básica em arbustos e árvores de pequeno porte; Organização do 
material de trabalho, agilidade no atendimento; Realizar planejamento de material necessário à execução de 
cada chamado; Realizar capina e jardinagem básica para manutenção de jardins e hortas; Realizar limpeza de 
caixas de gordura; Realizar trocas de lâmpadas e instalações elétricas de baixa complexidade (campainhas, 
interfones e ventiladores); Realizar manutenção ordinária na rede elétrica; Realizar instalação de pontos de 
rede; Realizar substituição de tomadas; Realizar respeito a regras de segurança; Executar reparos em geral; 
Executar atividades correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO 

 
Requisitos Gerais: Ensino Médio Completo. Apresentar, no mínimo, 6 (seis) meses de experiência na atividade, 
comprovada por meio de registro de contrato de trabalho na CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito 
Público, ou de Pessoa Jurídica de Direito Privado relativa a empresas do ramo pertinente à atividade, na qual 
deverá constar CNPJ e firma reconhecida. 
 
Requisitos Físicos e Condições Específicas para o Exercício da Atividade: Boa acuidade visual. 
 
Descrição Detalhada da Atividade: Operar equipamentos reprográficos; organizar documentos e 
informações; orientar usuários, auxiliando-os na recuperação de dados e informações; providenciar aquisição 
de materiais (requisição) e incorporá-los ao acervo; arquivar documentos, classificando-os segundo critérios 
apropriados para armazenamento e boa conservação dos mesmos; executar atividades correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 
 
PORTEIRO ESCOLAR 

 
Requisitos Gerais: Ensino Fundamental Completo; Apresentar, no mínimo, 6 (seis) meses de experiência na 
atividade, comprovada por meio de registro de contrato de trabalho na CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica 
de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de Direito Privado relativa a empresas do ramo pertinente à atividade, 
na qual deverá constar CNPJ e firma reconhecida. 
 
Requisitos Físicos e Condições Específicas para o Exercício da Atividade: Ser capaz de trabalhar em 
ambientes abertos, com exposição a condições climáticas variáveis; Permanecer em pé, por longos períodos; 
Conter a invasão ou tumulto de pessoas, utilizando se necessário o emprego de força física; Executar 
atividades em guaritas. 
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Descrição Detalhada da Atividade: Fiscalizar e colaborar na preservação do patrimônio do local de trabalho, 
por meio de ronda, de acordo com a programação de trabalho, e atuando em escala diurna e noturna de 
revezamento ou diarista; Atender o público e controlar a entrada e a saída de pais e alunos, comunidade 
local, dentre outros, bem como controlar a entrada e a saída de pessoas, veículos, materiais e equipamentos, 
obedecendo às normas internas do local de trabalho; Operar equipamentos de comunicação e de segurança 
patrimonial; Elaborar relatório diário de ocorrência; Acionar as autoridades competentes, quando houver 
ocorrências patrimoniais, de segurança pública, dentre outras, nas dependências da Escola; Receber, 
discriminar e protocolizar correspondências, documentos, pequenos volumes e encomendas; Receber e 
transmitir recados, registrando as informações; Preparar, organizar e manter limpo o local de trabalho; 
Executar as atividades em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de segurança, 
qualidade, higiene e preservação ambiental; Zelar evitando a evasão de crianças, do ambiente escolar, 
desacompanhadas ou acompanhadas de pessoas não autorizadas; Executar atividades correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior.  
 
SERVENTE ESCOLAR 

 
Requisitos Gerais: Ensino Fundamental Incompleto - 4a série; Apresentar, no mínimo, 6 (seis) meses de 
experiência na atividade, comprovada por meio de registro de contrato de trabalho na CTPS ou declaração de 
Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de Direito Privado relativa a empresas do ramo 
pertinente à atividade, na qual deverá constar CNPJ e firma reconhecida. 
 
Requisitos Físicos e Condições Específicas para o Exercício da Atividade: Ser capaz de levantar e transportar 
peso; Permanecer em pé, por longos períodos; Realizar movimentos frequentes dos membros superiores, 
com exigência nas articulações; Realizar agachamentos e demais movimentos de impacto nos membros 
inferiores, especialmente joelho, com exigência nas articulações; Ter contato com materiais e produtos 
químicos de limpeza industrial. 
 
Descrição Detalhada da Atividade: Executar atividades que exijam grande vigor físico para a realização de 
serviços de limpeza, higienização e conservação de piso, paredes, instalações sanitárias, mobiliários, vidros, 
escadas, corrimões, lixeiras e demais dependências e utensílios em geral; Operar máquinas de limpeza 
industrial; Executar serviços de limpeza em grandes áreas externas, tais como pátios, garagens, abrigos de 
resíduos, dentre outros; Executar serviços braçais para a movimentação de materiais, equipamentos e outros, 
quando necessário; Recolher, coletar, transportar lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados; Preparar, 
organizar e manter limpo o local de trabalho; Zelar pela conservação e limpeza de equipamentos e utensílios 
utilizados para a execução do trabalho; Executar as atividades em conformidade com as normas e 
procedimentos técnicos e de segurança, qualidade, higiene e preservação ambiental; Higienizar objetos 
utilizados pelos alunos durante as atividades escolares (enxovais, livros, brinquedos, banheiras e outros de 
uso diário); Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
 
  

 
 
 
 
 

ANEXO III - REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL  

 
 

MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. 
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO  
EDITAL MGS Nº 01/2021 

 
Eu, _______________________________________________________________________________, inscrito 

para a ocupação de _________________________________________, sob o nº de inscrição 

_____________________, CPF. nº ________________________________, venho solicitar as condições especiais 

para a realização da prova do Processo Seletivo Público Simplificado da MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO 

E SERVIÇOS, conforme a seguir: 

 

Assinale (X) Descrição 

 1. Prova em Braile (def. visual) 

 2. Prova Ampliada (def. visual) 

 3. Prova com Ledor (def. visual) 

 4. Prova com Intérprete de Libras (def. auditiva) 

 5. Acesso Fácil (cadeirante) 

 
Outras solicitações: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Em _____/_____ /2021.                         
                                  __________________________________________ 

                                             Assinatura do candidato 

 
 

ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA ESTUDO 

 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO – Cantineiro, Oficial de Manutenção Escolar e Servente Escolar 

 
Língua Portuguesa:  
1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia. 4. Acentuação. 5. Morfologia. 6. 
Uso do sinal de crase. 7. Sintaxe. 8. Pontuação. 9. Concordância nominal e verbal.  
 
Matemática:  
1. Operações com números naturais e fracionários. 2. Adição, subtração, multiplicação e divisão. 3. Sistemas 
de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
 
Conhecimentos Gerais:  
Geografia do Brasil e do Estado de Minas Gerais: 1. Formação do território. 2. Geografia física: relevo, clima, 
vegetação, hidrografia. 3. Geografia humana: aspectos econômicos, sociais e culturais. 
 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - Porteiro Escolar 

 
Língua Portuguesa:  
1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia. 4. Acentuação. 5. Morfologia. 6. 
Uso do sinal de crase. 7. Sintaxe. 8. Pontuação. 9. Concordância nominal e verbal.  
 
Matemática:  
1. Operações com números naturais e fracionários. 2. Adição, subtração, multiplicação e divisão. 3. Sistemas 
de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. 
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Conhecimentos Gerais:  
Geografia do Brasil e do Estado de Minas Gerais: 1. Formação do território. 2. Geografia física: relevo, clima, 
vegetação, hidrografia. 3. Geografia humana: aspectos econômicos, sociais e culturais. 
 
ENSINO MÉDIO - Auxiliar de Apoio ao Educando e Operador de Equipamento Reprográfico   

 
Língua Portuguesa:  
1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia oficial. 4. Acentuação gráfica. 5. 
Cargo das classes de palavras. 6. Cargo do sinal indicativo de crase. 7. Sintaxe da oração e do período. 8. 
Pontuação. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal. 11. Significação das palavras. 
 
Matemática:  
1. Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores: problemas. 2. Números racionais: 
operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações na forma fracionária e decimal. 3. 
Números e grandezas proporcionais; razões e proporções; divisão proporcional; regra de três simples e 
composta. 4. Porcentagem. 5. Juros e desconto simples (juro, capital, tempo, taxa e montante). 6. Funções do 
1º e 2º graus: problemas. 7. Sistema de medidas: decimais e não decimais. 8. Sistema monetário brasileiro: 
problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: 
Geografia do Brasil e do Estado de Minas Gerais: 1. Formação do território. 2. Geografia física: relevo, clima, 
vegetação, hidrografia. 3. Geografia humana: aspectos econômicos, sociais e culturais. 


