
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS – MG 
 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

 
3.ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2015 

 
O Município de Capitão Enéas – MG, através do seu Prefeito Municipal, considerando o Processo n.º 
952.045/Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme Ofício n.º 12202/2015 –SEC/1ª Câmara), 
torna públicas as seguintes retificações do Edital do concurso público para provimento de cargos efetivos: 
1. No caput do Edital, inclui a Lei Complementar n.º 759/2009. 
2. No Anexo I do Edital, fica alterada, para 30h semanais, a jornada de trabalho dos cargos de 

Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. 
3. O subitem 3.2 do Edital passa a ter a seguinte redação: Das vagas reservadas para Pessoas com 

Deficiência – Considerando o disposto na Lei Municipal n.º 759/2009, art. 9.º, § 1.º, fica estabelecido que 
5% das vagas de cargos ofertados neste Concurso Público são reservadas para pessoas com deficiência, 
desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência. Em caso de arredondamento, 
este será feito para o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse o limite máximo de 
20%, conforme o total de vagas ofertadas para o cargo. Assim, a reserva dar-se-á apenas para os cargos 
cujas vagas ofertadas sejam em número igual ou superior a cinco. As vagas reservadas são as indicadas 
no Anexo I deste Edital. 

4. Exclui do Concurso Público, Edital 1/2015, os cargos de Agente Comunitário de Saúde (código 8) e 
Agente de Combate a Endemias (código 9). A oferta de vagas para esses cargos, por área de 
abrangência da unidade de saúde, dar-se-á especificamente no Edital 2/2015, a ser divulgado em 
agosto/2015. Os candidatos inscritos no Edital 1/2015, que não quiserem participar do concurso ou que 
não atenderem às exigências do Edital 2/2015, deverão requer a devolução da taxa de inscrição na 
Secretaria Municipal de Administração de Capitão Enéas. Essa Secretaria oficiará à Unimontes/Cotec o 
nome dos candidatos que requerem a devolução da taxa para que seja providenciado cancelamento da 
inscrição. Os candidatos inscritos no Edital 1/2015, que se inscreverem no Edital 2/2015 não precisarão 
efetuar novo pagamento da taxa de inscrição.  

5. O somatório das vagas ofertadas no Edital 1/2015 fica alterado para: Vagas totais: 284, vagas gerais: 
263, vagas da reserva: 21. No subitem  3.1 do Edital o total de vagas fica alterado para 284. 

6. O Edital 1/2015 e os Anexos, retificados, serão divulgados no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
Capitão Enéas – MG, 16 de julho de 2015. 

 
César Emílio Lopes Oliveira 

Prefeito Municipal 
 
 
 


