MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO–MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

3.ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2016

Considerando as orientações do Tribunal de Contas de Minas Gerais, decorrentes da diligência do
processo de n.º 986887/2016, datada de 28 de setembro de 2016;
O Município de Joaquim Felício – MG, através do seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes
retificações do Edital do concurso público para provimento de cargos efetivos:

1.

Ficam alterados no Edital 01/2016 (Polo 4), os seguintes itens:

2.5.5. Não será devolvido o valor da taxa de inscrição, exceto na eventualidade de cancelamento ou
anulação do Concurso, e em caso de pagamento em duplicidade ou extemporâneo, e em caso de
indeferimento ou cancelamento da inscrição do candidato por qualquer motivo.
2.5.6. No caso de eventual suspensão do certame, de cancelamento ou anulação do Concurso, e em caso
de pagamento em duplicidade ou extemporâneo, e em caso de indeferimento ou cancelamento da
inscrição do candidato por qualquer motivo ou de adiamento da data das Provas ou outras situações
inesperadas, se o candidato quiser desistir de participar do Concurso, poderá requerer, até 15 (quinze) dias
antes da data de aplicação das provas, a devolução do valor da taxa de inscrição, pelo sítio eletrônico
www.cotec.unimontes.br, no link específico, preenchendo os dados solicitados (dentre outros, CPF,
Banco, agência e n.º da conta corrente do candidato). A restituição da taxa será devolvida, com correção e
atualização monetária, pelo Setor Financeiro do Município de Joaquim Felício em até 30 (trinta) dias da
protocolização do requerimento, salvo impedimentos legais.
6.4. Envio da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser postada nos
Correios, com A.R. ou Sedex (com custos por conta do candidato), ou entregue pessoalmente, ou por
meio de procurador legalmente constituído, de 1/11/2016 a 14/11/2016, para o seguinte endereço:
Unimontes/Cotec – Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes
Claros/MG.
9.2. Poderão ser interpostos recursos nas situações indicadas no subitem
9.5 deste Edital,
presencialmente ou por meio de procurador legalmente constituído, por Correios, mediante serviços de
SEDEX ou AR, ou pelo sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, nos prazos e horários indicados para
cada caso. Para essa finalidade, o Município de Joaquim Felício disponibilizará computador e atendente,
no Posto de Atendimento. Será disponibilizado, também, computador na Recepção da Unimontes/Cotec.
9.2.1. Considerando a proposta e o cronograma do concurso unificado, bem como o alcance
geográfico da internet e a disponibilidade de computadores no posto de inscrição, os recursos
referentes a este concurso público poderão ser enviados pelos Correios, mediante serviços de
SEDEX ou AR, em que a tempestividade do recurso enviado nesta modalidade será verificada
pela data da postagem, com aviso de recebimento.
10.4. O candidato, quando convocado para posse, além de atender aos pré-requisitos exigidos para o
cargo, deverá apresentar, obrigatoriamente, o original e xerox (legível e sem rasuras) dos seguintes
documentos:
(...)
g) Atestado médico de sanidade física e mental necessária ao desempenho das funções inerentes
ao cargo. O exame médico será realizado por médico da Prefeitura Municipal de Joaquim Felício
– MG ou por médico credenciado pelo Município para verificar se o candidato está apto para o
exercício do cargo.
(...)

l) . Revogado.
(...)

2. Ficam alteradas no Anexo I (Especificação de Cargos/do Edital 01/2016 do Polo 4) as seguintes
vagas gerais e as reservadas a pessoas com deficiência:
LEIS DE
CÓDIGO DE
CRIAÇÃO
INSCRIÇÃO
DO CARGO

1259/2015

1

1259/2015

19

CARGO

VAGAS DO CONCURSO
RESERVA
TOTAIS GERAIS
PD* (10%)

Auxiliar de Serviços Gerais

11

09

2

Técnico em Saúde Bucal

01

01

0

* Desse total, ficam reservadas vagas para pessoas com deficiência, conforme
especificado no subitem 3.2 do Edital.

Joaquim Felício – MG, 30 de Setembro de 2016.

Célio Caldeira da Fonseca Filho
Prefeito Municipal

