
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE LUISLÂNDIA– MG 
 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2015 

 
O Município de Luislândia – MG, através do seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes retificações 
do Edital do concurso público para provimento de cargos efetivos: 
1. Inclui no caput do Edital e no Anexo I, a Lei Complementar n.º 009/2015. 
2. No Anexo I do Edital, ficam válidas as seguintes alterações nos cargos: Operador de Máquinas Pesadas 

(código 23): altera o nível de escolaridade para Ensino Fundamental Incompleto; inclui CNH categoria D; 
altera o vencimento básico para R$800,00 e a taxa de inscrição para R$50,00. Cargo Advogado (código 
39): inclui registro na OAB e altera a jornada de trabalho para 30h. Cargo Contador (código 43): inclui 
registro no CRC e altera a jornada de trabalho para 30h. Cargo Especialista em Educação Básica (código 
44): altera a escolaridade para Nível Superior na Área de Atuação (Habilitação em Supervisão 
Pedagógica ou Orientação Educacional ou Especialização em Pedagogia com curso de licenciatura) e 
altera a jornada de trabalho para 24h. Cargo Engenheiro Civil (código 45): inclui registro no CREA e altera 
a jornada de trabalho para 30h. Cargo Nutricionista (código 51): inclui registro no CRN e altera a jornada 
de trabalho para 40h. Para os cargos de códigos 34, 35, 38, 40, 41, 42, 46 a 50, 60, fica incluído o 
registro no Conselho de Classe, conforme consta no Anexo I, retificado. Para os cargos de Motorista 
(CNH categoria “B”), Motorista (CNH categoria “D” ou “E”) e Operador de Máquinas Pesadas – Nível II, 
inclui exigência de experiência mínima de 6 meses cargo (Certidão de Tempo de Serviço emitida por 
Pessoa Jurídica de Direito Público ou Carteira de Trabalho).  

3. No Anexo II do Edital, no que se refere à especificação das Provas de Múltipla Escolha, para o cargo de 
Professor de Educação Básica (1º ao 5º ano), onde se lê Língua Portuguesa, leia-se Conhecimentos 
Específicos, e, onde se lê Matemática, leia-se Língua Portuguesa. As provas desse cargo são, pois, de 
Conhecimentos Específicos (15 questões) e Língua Portuguesa (10 questões). Cargo Operador de 
Máquinas Pesadas (código 23): inclui no grupo de cargos de Ensino Fundamental Incompleto, com 
Provas de Língua Portuguesa e Matemática. 

4. No Subitem 5.6.1 do Edital, onde se lê Anexo I, leia-se Anexo II. 
5. No Edital, item II – Das Inscrições –, nos subitens elencados, onde se lê 2.1.1.1, leia-se Observação, e, 

nesse campo, onde consta “... endereço residencial, para que, assim, atenda ao disposto no subitem 
2.1.6, letra b...”, leia-se “... endereço residencial, para que, assim, atenda ao disposto no subitem 2.1. 
letra h...”. 

Luislândia– MG, 3 de junho de 2015.  
 

Juvenal Alves dos Santos 
Prefeito Municipal 

 
 
 


