
 

 

1ª RETIFICAÇÃO - DO EDITAL REFERENTE AO CONCURSO EX TERNO – EDITAL Nº. 
01/2011 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ PIO DE BETIM/MG – IPREMB 

 
O Diretor Executivo, do Instituto de Previdência Social do Município de Betim/MG – IPREMB, José Ivan 
Palma, comunica que foram efetuadas as seguintes retificações  no Edital  do Concurso Público  do 
Instituto de Previdência Social do Município de Betim/MG – IPREMB  nº 01/2011. 
 
Nos itens abaixo, Onde se Lê: 
 
3.1.8.1 Nos termos do subitem 3.1.8, o nomeado deverá apresentar o laudo médico original 
acompanhado de cópia simples, expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do exame 
pré-admissional assinado por médico especialista que atestará a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao código (o correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID) 
com a provável causa da deficiência. 
3.1.8.3 O Laudo Médico citado no subitem 3.1.9.1 será considerado para análise do enquadramento 
previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1 999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 
3.1.5 deste Edital. 
3.1.8.4 O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 terá validade somente para este 
concurso e não será devolvido, ficando a sua guarda sob a responsabilidade do Instituto de Previdência 
Social do Município de Betim - IPREMB que o guardará pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos. 
3.1.8.5 Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 ou quando não contiver as 
informações indicadas no item 3 e seus subitens, o candidato perderá o direito de permanecer na lista de 
qualificado como portador de deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida 
rigorosamente a ordem de classificação. 
3.1.8.6 Os candidatos considerados portadores de deficiência, se classificados, além de figurarem na lista 
geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado. 
3.1.8.7 Caso o candidato não tenha sido qualificado como portador de deficiência passará para a relação 
de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem de classificação. 
 
Leia - se: 
 
3.1.8.1 Nos termos do subitem 3.1.8, o nomeado deverá apresentar o laudo médico original 
acompanhado de cópia simples, expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do exame 
pré-admissional assinado por médico especialista que atestará a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao código (o correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID) 
com a provável causa da deficiência. 
3.1.8.2 O Laudo Médico citado no subitem 3.1.8.1 será considerado para análise do enquadramento 
previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1 999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 
3.1.4 deste Edital. 
3.1.8.3 O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.1.8.1 e 3.1.8.3 terá validade somente para este 
concurso e não será devolvido, ficando a sua guarda sob a responsabilidade do Instituto de Previdência 
Social do Município de Betim - IPREMB que o guardará pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos. 
3.1.8.4 Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 3.1.8.1 e 3.1.8.3 ou quando não contiver as 
informações indicadas no item 3 e seus subitens, o candidato perderá o direito de permanecer na lista de 
qualificado como portador de deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida 
rigorosamente a ordem de classificação. 
3.1.8.5 Os candidatos considerados portadores de deficiência, se classificados, além de figurarem na lista 
geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado. 
3.1.8.6 Caso o candidato não tenha sido qualificado como portador de deficiência passará para a relação 
de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem de classificação. 
 
Onde se Lê: 
 
3.2.10 A relação de candidatos que tiverem as condições deferidas/indeferidas será publicada no 
Órgão Oficial de Betim e divulgada nos endereços eletrônicos: www.contagem.mg.gov.br/concursos ou 
http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos  ou www.betim.mg.gov.br ou www.ipremb.com.br até o dia  
12/01/2012. 
 



 

 

Leia – se: 
 
3.2.10 A relação de candidatos que tiverem as condições deferidas/indeferidas será publicada no 
Órgão Oficial de Betim e divulgada nos endereços eletrônicos: www.contagem.mg.gov.br/concursos ou 
http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos  ou www.betim.mg.gov.br ou www.ipremb.com.br até o dia  
01/02/2012. 
 
Onde se Lê: 
 
6.2.2.2 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: 
www.contagem.mg.gov.br/concursos ou http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos ou 
www.betim.mg.gov.br, das 9h (nove) horas do dia 27/12/2011 às 19 (dezenove) horas do dia 
26/01/2012, por meio do link correspondente às inscrições do Concurso Público do Instituto de 
Previdência Social do Município de Betim – IPREMB e efetuar sua inscrição conforme os procedimentos 
estabelecidos a seguir: 
a) ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos ou 
http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos ou www.betim.mg.gov.br ou www.ipremb.com.br;  
 
Leia – se: 
 
6.2.2.2 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: 
www.contagem.mg.gov.br/concursos ou http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos ,das 9h (nove) horas 
do dia 27/12/2011 às 19 (dezenove) horas do dia 26/01/2012 , por meio do link correspondente às 
inscrições do Concurso Público do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB e 
efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 
a) ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos ou 
http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos ;  
 
Onde se Lê: 
 
6.2.6 A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o 
período de inscrição determinado no subitem 6.2.2, deste Edital, ficando indisponível a partir das 19 horas 
e 10 minutos do último dia de inscrição: 27/01/2012. 
 
Leia – se: 
 
6.2.6 A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o 
período de inscrição determinado no subitem 6.2.2, deste Edital, ficando indisponível a partir das 19 horas 
e 10 minutos do último dia de inscrição: 26/01/2012. 
 
Onde se Lê: 
 
6.4.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha Eletrônica 
de Isenção, disponível para a solicitação no período de 17 a 26 de outubro de 2011, nos endereços 
eletrônicos: <www.contagem.mg.gov.br> ou http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos ou 
www.betim.mg.gov.br ou www.ipremb.com.br e que conterá: 
 
Leia – se: 
 
6.4.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha Eletrônica 
de Isenção, disponível para a solicitação no período de 26 de Dezembro de 2011 a 04 de Janeiro de 
2012, nos endereços eletrônicos: <www.contagem.mg.gov.br> ou 
http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos ou www.betim.mg.gov.br ou www.ipremb.com.br e que conterá: 
 
Onde se Lê: 
 
6.4.10 O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 10 de fevereiro de 2012 , no endereço 



 

 

eletrônico www.contagem.mg.gov.br e http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos ou www.betim.mg.gov.br 
ou www.ipremb.com.br, em ordem alfabética, com o número da carteira de identidade, constando apenas 
o deferimento ou indeferimento. 
 
Leia – se: 
 
6.4.10 O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 12 de janeiro de 2012 , no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br e http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos ou www.betim.mg.gov.br 
ou www.ipremb.com.br, em ordem alfabética, com o número da carteira de identidade, constando apenas 
o deferimento ou indeferimento. 
 
Onde se Lê:  
 
6.4.14.3. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço 
eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/concursos ou http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos  ou 
www.betim.mg.gov.br ou www.ipremb.com.br,  divulgada na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à 
Rua Portugal, nº. 8 – Bairro Glória – Contagem/MG, no dia 10 de fevereiro de 2012 . 
 
Leia – se: 
 
6.4.14.3. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço 
eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/concursos ou http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos  ou 
www.betim.mg.gov.br ou www.ipremb.com.br,  divulgada na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à 
Rua Portugal, nº. 8 – Bairro Glória – Contagem/MG, no dia 23  de janeiro de 2012 . 
 
 
 

Betim, 26 de outubro de 2011 
 

JOSÉ IVAN PALMA SOUZA 
DIRETOR EXECUTIVO 

 


