
  
  

   

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG 
CONCURSO PÚBLICO  

  

RETIFICAÇÃO I DO EDITAL Nº 001/2018, DE 16 DE MAIO DE 2018  
  

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem 

do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, torna pública a retificação do Edital de Concurso Público nº 

001/2018, nos seguintes termos: 
  

1 – No quadro do item 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, fica excluído o cadastro de reserva para todos cargos, bem como altera os 

requisitos específicos mínimos dos cargos, conforme segue:  
 

CARGO VAGAS REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS TAXA 
CARGA 

HORÁRIA 
REMUNERAÇÃO 

NÍVEL SUPERIOR 

Controlador 

Interno 
01 

Curso Superior em áreas econômicas ou em 

qualquer outra área, complementada por curso de 

especialização em finanças, administração ou 

contabilidade pública. 

R$70,00 07 h/dia 3.760,52 

Assessor de 

Comunicação 
01 

Curso Superior na área de comunicação com 

registro em órgão próprio. 
R$70,00 07 h/dia 2.666,85 

Assessor 

Cerimonial 
01 Curso Superior completo R$70,00 07 h/dia 2.666,85 

Técnico de Apoio 

aos Gabinetes 
04 

Graduação em Gestão de Serviços Jurídicos e 

Notoriais, ou Graduação em Gestão Legislativa, ou 

Bacharelado em Direito. 

R$70,00 07 h/dia 2.666,85 

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

Técnico de 

informática 

01 Ensino médio completo e curso técnico em 

informática. 
R$60,00 07 h/dia 2.618,35 

NÍVEL MÉDIO 

Agente de 

Protocolo 
02 Ensino médio completo  R$60,00 07 h/dia 2.618,35 

Agente de 

Patrimônio e 

Almoxarifado 

02 Ensino médio completo  R$60,00 07 h/dia 2.618,35 

Agente 

Administrativo 
02 Ensino médio completo R$60,00 07 h/dia 1.583,94 

Recepcionista 01 Ensino Médio Completo R$60,00 07 h/dia 1.583,94 

TOTAL  15     

 

 

2 – Os subitens 1.1, 5.3.1 e 5.6.1, passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será realizado sob a responsabilidade do IDECAN – INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, site: www.idecan.org.br e e-mail: 

atendimento@idecan.org.br, e compreenderá: 1ª Etapa – Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha para todos os cargos de 

caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Avaliação de Títulos, somente para os cargos de Nível Superior, de caráter unicamente 



classificatório; e 3ª Etapa – Comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela 

Administração da Câmara Municipal após a homologação do Concurso Público.  

 

5.3.1 Os locais de realização da prova escrita, para os quais deverão se dirigir os candidatos, serão divulgados a partir de 20 de 

setembro de 2018 no endereço eletrônico www.idecan.org.br. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação 

correta de seu local de realização da prova escrita e comparecimento no horário determinado.  

 

5.6.1 A avaliação de títulos tem caráter apenas classificatório e se submeterão a esta etapa somente os cargos de Nível Superior e 

será de caráter classificatório. Esta etapa valerá até 4 (quatro) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja 

superior a esse valor. 

 

3 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação.  

  

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

  

  

ARAGUARI/MG, 21 de junho de 2018. 
 

 
Luiz Antônio de Oliveira 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
  

https://www.araguari.mg.leg.br/vereadores/luiz-oliveira

