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MUNICÍPIO DE CARANGOLA 
 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

  

RETIFICAÇÃO V DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 

 

 

O Município de Carangola, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse 
público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº 001/2014 supracitado: 
 

 

1 – Os subitens 3.4.17.2.1, 5.2.4, 5.2.8, 5.4.10, 9.2.2 e 9.2 alíneas a, b, c, d, e, g, i e j, passam a vigorar com as seguintes redações, sendo: 

 

“3.4.17.2.1. Será concedido tempo adicional para a execução da prova à candidata devido ao tempo despendido com a amamentação. 
.... 
 
5.2.4. As provas discursivas, constituídas de uma redação, abordarão conhecimentos gerais, envolvendo o domínio de tópicos relevantes de 
diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas, a nível regional, nacional e/ou internacional, vinculado ao conteúdo programático das 
provas. 
.... 
 
5.2.8. A folha de textos definitivos da prova discursiva será composta por duas partes, sendo em uma delas registrados os dados pessoais do 
candidato, havendo campo para registro de sua assinatura. No término da prova, esta parte será destacada pelo fiscal de aplicação, de modo a 
impedir a identificação do candidato que respondeu à prova. A segunda parte, onde será transcrito o texto definitivo, será previamente identificada 
através de um código aleatoriamente atribuído - e apenas por este - não devendo o candidato registrar seu nome ou sua assinatura na referida 
folha de respostas, sob pena de anulação de sua prova.  
.... 
 
5.4.10. SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE: 
a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local da prova no horário previsto para 
assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado; b) Não apresentar a documentação exigida; c) Não obtiver o mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos da prova prática; e d) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos 
testes ou tentando usar de meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova.” 
.... 
 
9.2. Os candidatos classificados serão convocados para a realização da Comprovação de Requisitos e Exames Médicos e submeter-se-ão à 
apreciação da Prefeitura Municipal de Carangola/MG, em duas fases: 
1ª Fase - Habilitação para o cargo, apresentando os seguintes documentos: 
a) Original e fotocópia da Carteira de Identidade; 
b) Original e fotocópia do Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral expedida há no máximo 30 (trinta) dias; 
c) Original e fotocópia do CPF; 
d) Original e fotocópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino); 
e) Original e fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento; 
g) Original e fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
i) Original e fotocópia do Histórico Escolar referente a escolaridade exigida e, acaso haja, de especialização definida, e dos documentos que 
comprovem a escolaridade exigida para o cargo/categoria profissional/especialidade, conforme discriminado neste Edital, e respectivo registro no 
conselho de fiscalização do exercício profissional, se o cargo exigir;  
j) Original e fotocópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante 
deste Edital; 
.... 
 
1.1 – Fica suprimido do Edital de Concurso Público nº 001/2014 o subitem 9.2.2. 

 
2 – Fica acrescido o subitem 5.4.10.1 ao Edital de Concurso Público nº 001/2014, nos seguintes termos: 

 

“5.4.10.1 No caso de eliminação de candidato, em todos os casos fica garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.” 
 

3 – O Edital de Concurso Público nº 001/2014 será consolidado, de forma a contemplar as alterações decorrentes desta Retificação. 

 

4 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 
Carangola/MG, 12 de setembro de 2014. 

 
Luiz Cezar Soares Ricardo 

Prefeito Municipal 


