
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA- MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL 01/2022  
 

3.ª RETIFICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Almenara– MG, por meio de seu Prefeito, torna públicas a seguinte retificação do Edital do 
concurso público para provimento de cargos efetivos: 

 
1. No Anexo I, fica alterado a escolaridade e outras exigências do cargo de 17- SUPERVISOR 

PEDAGÓGICO. 
 
Onde se lê: Curso de Pedagogia com Habilitação em Inspeção Escolar ou Licenciatura em Área Especifica 
com Especialização em Supervisão Escolar. 
 
Leia-se: Curso de Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar ou Licenciatura em Área 
Especifica com Especialização em Supervisão Escolar. 
 

2. FICA PRORROGADO O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÃO até o dia 01 de setembro de 
2022. 
 

3. Em reflexo a prorrogação citada no item “2” desta retificação, também sofrem alterações as datas dos 
itens 4.6 a 13.1 do Cronograma de Datas. 

 
CRONOGRAMA DE DATAS 

ITEM ETAPAS / FASES DATA 
1 PUBLICAÇÃO DO EDITAL 20/04/2022 

2 Recursos contra normas do Edital Das 08h do dia 27/04/2022 às 
17h do dia 29/04/2022 

3 Resposta dos recursos contra normas do Edital 16/05/2022 

4 Inscrições (com pagamento da taxa)  Das 08h do dia 30/06/2022 às 
17h do dia 01/09/2022 

4.1 Pré-inscrições (pedido de isenção da taxa) Das 08h do dia 27/06/2022 às 
17h do dia 29/06/2022 

4.2 Entrega da documentação para análise do pedido de isenção 
Das 08h do dia 27/06/2022 às 

17h do dia 29/06/2022 

4.3 Resultado do pedido de isenção da taxa 11/07/2022 

4.4 Recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa 
Das 08h do dia 12/07/2022 às 

17h do dia 14/07/2022 

4.5 
Resposta de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção a 
taxa 

22/07/2022 

4.6 
Pagamento da taxa de inscrição (candidatos com indeferimento do 
pedido de isenção)  

Das 08h do dia 22/07/2022 às 
17h do dia 01/09/2022 

5 Pedido de Tratamento Especial 
Das 08h do dia 27/06/2022 às 

17h do dia 01/09/2022 

5.1 Resultado do pedido de Tratamento Especial 12/09/2022 

5.2 Recursos contra o indeferimento do pedido de Tratamento Especial Das 08h do dia 12/09/2022 às 
17h do dia 14/04/2022 

5.3 
Resposta dos recursos contra o indeferimento do pedido de Tratamento 
Especial 

23/09/2022 

6 Divulgação do Cartão de Inscrição com Local de Provas 31/10/2022 

7 Aplicação das Provas de Múltipla Escolha 06/11/2022 

8 Divulgação do Gabarito Oficial 07/11/2022 

9 Recursos contra questões das Provas ou erros no Gabarito Oficial 
Das 08h do dia 08/11/2022 às 

17h do dia 10/11/2022 

10 Resposta dos recursos referentes às Provas de Múltipla Escolha 02/12/2022 

11 Resultado das Provas de Múltipla Escolha (Após Recursos) 02/12/2022 

12 Resultado Preliminar 06/12/2022 

12.1 Recursos contra o Resultado Preliminar  
Das 08h do dia 07/12/2022 às 

17h do dia 09/12/2022 

12.2 Resultado dos recursos contra o Resultado Preliminar  29/12/2022 

13 Resultado Definitivo 29/12/2022 
13.1 Extrato de notas 29/12/2022 



 
 

4. Fica alterado o item 2.5.7 do edital. 
 

Onde se lê: No caso de eventual suspensão do certame, ou de adiamento da data das Provas, se o candidato 
quiser desistir de participar do concurso público, poderá requerer, até 15 (quinze) dias antes da data de 
aplicação das provas, a devolução do valor da taxa de inscrição, pelo sítio eletrônico 
www.cotec.fadenor.com.br, no link específico, preenchendo os dados solicitados (dentre outros, CPF, Banco, 
agência e n.º da conta corrente do candidato). A restituição da taxa será feita pelo Setor Financeiro da 
Prefeitura Municipal de Almenara- MG em até 30 (trinta) dias da protocolização do requerimento, salvo 
impedimentos legais. Os valores das taxas de inscrição serão corrigidos monetariamente com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. A restituição será realizada através de depósito em conta, em 
nome do candidato. 

       
Leia-se: No caso de eventual suspensão do certame, adiamento da data das Provas, exclusão do cargo, bem 
como no caso em que a inscrição do candidato for indeferida, seja qual for o motivo, ficando o candidato 
impedido de participar do concurso público, o candidato poderá requerer, até 15 (quinze) dias antes da data 
de aplicação das provas, a devolução do valor da taxa de inscrição, pelo sítio eletrônico 
www.cotec.fadenor.com.br, no link específico, preenchendo os dados solicitados (dentre outros, CPF, Banco, 
agência e n.º da conta corrente do candidato). Nesse caso, será disponibilizada a devolução, para os 
candidatos afetados por uma das situações citadas acima. A restituição da taxa será feita pelo Setor 
Financeiro da Prefeitura Municipal de Almenara- MG em até 30 (trinta) dias da protocolização do 
requerimento, salvo impedimentos legais. Os valores das taxas de inscrição serão corrigidos monetariamente 
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. A restituição será realizada através de 
depósito em conta, em nome do candidato. 
 

5. O item 7.2 do edital, passa a ter a seguinte redação. 
 
7.2. No Resultado Preliminar e no Resultado Definitivo os candidatos serão classificados por cargo e nas 
modalidades (vagas reservadas e vagas reservadas a ampla concorrência) caso haja, observando a ordem 
de classificação.  
 

6. O item 7.3 do edital, passa a ter a seguinte redação. 
 

7.3. No Resultado Preliminar e no Resultado Definitivo, a publicação será feita em um único documento, 
sendo apresentado por cargo e apartada por modalidade (caso haja), e na ordem decrescente da soma dos 
pontos obtidos pelo candidato, sendo disposto, sequencialmente, da seguinte forma: 
- Descrição do Cargo; 
- Descrição da Modalidade (caso haja); 
- Classificados Limite de Vagas; 
- Classificados Lista de Espera. 

As demais disposições deste Edital permanecem inalteradas. 
 

Almenara– MG, 14 de julho de 2022 

 

Ademir Costa Gobira 
Prefeito Municipal de Almenara- MG 

 


