
 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICÍPIO DE ITACARAMBI – MG 

 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
3.ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2013 

 
O Município de Itacarambi-MG, por meio do seu Prefeito, torna  pública as seguintes retificações 

do Edital do Concurso Público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do Município, 
acatando, também, as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 
 
1. O subitem 2.2.1 do Edital passa a ter a seguinte redação: O preenchimento do Requerimento de 

Inscrição, a entrega de documentos relativos ao Concurso e o conhecimento das normas deste Edital são 
de responsabilidade única e exclusiva do candidato, ainda que efetuados por seu procurador.  

2. Fica incluído no Edital, o subitem 2.2.3.1: A inscrição poderá ser feita por meio de procuração simples.  
3. Exclui do Edital o Anexo V – Declaração de Hipossuficiência Financeira. Conseqüentemente, exclui esse 

documento do subitem 2.4.2.3. 
4. A alínea “h”, do subitem 2.4.2.4, passa a ter a seguinte redação: Documentos legalmente admitidos que 

comprovem a condição de hipossuficiência financeira do candidato, no caso de não poder arcar com a 
taxa de inscrição sem que seja comprometido o seu sustento ou da própria família.  

5.  Ficam excluídas as exigências dos documentos referidos nas alíneas letras “i” e “j”, do  subitem 2.4.2.4 
do Edital.        

6. Inclui no Edital o subitem 2.4.2.6.1: O prazo de guarda da documentação será de 6 (seis) anos, conforme 
indicado pelo CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos.  

7. No subitem 6.5.1 do Edital, onde se lê “Título de Formação Profissional – no total de 10 (cinco) pontos”, 
leia-se Título de Formação Profissional – no total de 10 (dez) pontos. 

8. O texto do subitem 6.12 do Edital passa a ser o seguinte: Os títulos entregues serão de propriedade da 
Unimontes/Cotec, que lhes dará o destino que julgar conveniente, decorridos 6 (seis) anos da divulgação 
do resultado final do Concurso, conforme indicado pelo CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos.  

9. Exclui o item 9.3. 
10. O subitem 12.5 do Edital passa a ter a seguinte redação: Serão de propriedade da Unimontes/Cotec, sob 

guarda permanente, conforme indicado pelo CONARQ, os documentos do Concurso Público (editais, 
resultados do Concurso, recursos, Folhas de Respostas das Provas de Múltipla Escolha, laudos médicos 
para fins de reserva de vaga, exemplar único de Provas).  Outros documentos, como títulos e atestados 
médicos, ficarão guardados pelo prazo de 6 anos. Os cadernos de provas de Múltipla Escolha deixados 
pelos candidatos serão guardados por 120 dias.  

11. No Anexo I do Edital, na coluna relativa à escolaridade, para adequação à Lei Municipal n.º 1.623/2013, 
Anexo I, onde se lê “Ensino Médio (completo)” e “Ensino Médio Completo”, leia-se Ensino Médio; onde se 
lê “Nível Elementar (Alfabetizado)”, leia-se Nível Elementar. Fica suprimida a expressão “Completo” na 
escolaridade dos cargos: 41 – Professor EBII/Ciências, 43 – Professor EBII/Língua Portuguesa, 44 – 
Professor EBII/Matemática, 46 – Supervisor Pedagógico. Essas alterações ficam válidas, também, para 
os Anexos II e IV do Edital. 

12. Considerando a determinação de reabertura das inscrições, o cronograma do Concurso será o seguinte: 
 

Subitens do 
Edital 

Evento Data 

2.3 Inscrição com pagamento da taxa 17 a 28/3/2014 
2.4 Pré-inscrição para análise do Pedido de Isenção da taxa de inscrição 17 a 20/3/2014 
2.4.2.4 Postagem da documentação referente ao pedido de isenção, ou entrega no 

Posto de Atendimento 
17 a 20/3/2014 

2.3.1 Pagamento da taxa de inscrição Até 28/3/2014 
3.2.4 Envio do Laudo Médico (Reserva de vagas para Portadores de Deficiência) Até 28/3/2014 
2.7.2 Pedido de Tratamento Especial Até 28/3/2014 
8.1.5 Resultado inscrição para Pessoas com Deficiência 4/4/2014 
2.4.3 e 8.1.1 Resultado do Pedido de Isenção 4/4/2014 
2.7.5 e 8.1.3 Resultado do Pedido de Tratamento Especial 4/4/2014 
9.6.1 Recurso contra o indeferimento do Pedido de Isenção da taxa de inscrição 7 a 9/4/2014 
9.6.2 e 9.6.3 Recurso contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial e recurso 

contra o indeferimento da Inscrição na condição de Portador de Deficiência 
7 a 9/4/2014 

8.1.2 Resultado do Pedido de Isenção (após recursos) 15/4/2014 
8.1.4 Resultado do Pedido de Tratamento Especial (após recursos) 15/4/2014 
8.1.6 Resultado da inscrição para Pessoas com Deficiência (após recursos) 15/4/2014 
9.6.1.1 Resultado do recurso (indeferimento do Pedido de Isenção da taxa) 15/4/2014 

9.6.2.1 e 
9.6.3.1 

Resultado do recurso  contra  o  indeferimento  do  Pedido  de  Tratamento 
Especial e do recurso contra o indeferimento da Inscrição na condição de 
Pessoa com Deficiência 

15/4/2014 

2.4.5 Pagamento para os candidatos com pedido de isenção indeferido 17/4/2014 



 

 

 

 

 

 

 

2.6 Cartão de inscrição (sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br) 28/4/2014 
5.6.1 Data de aplicação das Provas de Múltipla Escolha 4/5/2014 
9.6.4 Recurso contra qualquer questão das Provas de Múltipla Escolha 5 a 7/5/2014 
8.1.7 Resultado da Prova de Múltipla Escolha 16/5/2014 
9.6.4.1 Resultado do recurso contra qualquer questão das Provas de Múltipla Escolha 16/5/2014 
6.3 e 8.1.8 Lista de candidatos que participarão da Prova de Títulos 16/5/2014 
6.4 Entrega (ou postagem) da documentação para a Prova de Títulos 19 a 30/5/2014 
8.1.9 Resultado da Prova de Títulos 13/6/2014 
9.6.5 Recurso contra o resultado da Prova de Títulos 16 a 18/6/2014 
8.1.10 Resultado Final do Concurso 4/7/2014 
9.6.5.1 Resultado do recurso contra o resultado da Prova de Títulos 4/7/2014 
9.6.6 Recurso contra o resultado final da classificação no Concurso 7 a 9/7/2014 
8.4 Relatório Geral do Concurso Público (Sede da Prefeitura) 15/7/2014 
8.1.11 e 9.9 Resultado Definitivo do Concurso Público 15/7/2014 
9.6.6.1 Resultado do recurso contra o resultado final da classificação no Concurso 15/7/2014 
 

13. Os demais itens e normas do Edital permanecem inalterados. 
 
 
Itacarambi - MG, 28 de fevereiro de 2014. 

 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Itacarambi         
 
 
 
 
 


