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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA / MG 
CONCURSO PÚBLICO – Edital Nº 01/ 2013 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

ANULAÇÃO DAS PROVAS REFERENTE AOS CARGOS: 301- Engenheiro 
Civil ; 302 - Analista Ambiental; 303 - Nutricionista; 304 – Assistente Social e 305 - 
Arquiteto e Urbanista. 
 

 
O Município de Itaguara vem a público INFORMAR que, 
 
Considerando a realização das provas no dia 23 de março de 2014; 

Considerando que para os cargos 301- Engenheiro Civil; 302 - Analista 

Ambiental; 303 - Nutricionista; 304 – Assistente Social e 305 - Arquiteto e 

Urbanista as provas foram realizadas em desacordo com o item 5.2.1 do 

referido edital que trata do QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS bem 

como a 2ª Retificação; e 

Considerando ainda o Deferimento de recurso impetrado por candidato 
participante do certame,  
 
Resolve: 
 

1- Anular as provas realizadas referente aos cargos acima mencionados; 
2- Realizar as provas conforme novo cronograma abaixo; 
3- Dispor sobre a devolução do valor da taxa de inscrição aos candidatos 

inscritos para os respectivos cargos que não tiverem interesse em 
continuar participando do certame; 

4- Manter inalterado o CRONOGRAMA BÁSICO para os demais cargos do 
certame. 
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ANEXO – NOVO CRONOGRAMA 

CARGOS 301- Engenheiro Civil; 302 - Analista Ambiental; 303 - 

Nutricionista; 304 – Assistente Social e 305 - Arquiteto e Urbanista 

 

 

ATIVIDADE DATAS/PERÍODO 

Solicitação de devolução da taxa de inscrição 10/04/2014 a 25/04/2014 

Consulta/Impressão do cartão definitivo de inscrição 
(CDI) via Internet, com os locais e horários para 
realização das provas objetivas 

16/05/2014  

Aplicação das provas objetivas  
25/05/2014 (Horário: 9 

às 12h) 

Divulgação do gabarito preliminar 26/05/2014 

Interposição de recursos contra as questões das provas 
objetivas e o gabarito preliminar 

27, 28 e 29/05/2014 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos 
contra as questões e os gabaritos das provas objetivas 

06/06/2014 

Divulgação dos gabaritos oficiais (após recursos) das 
provas objetivas 

06/06/2014 

Divulgação do resultado das provas objetivas e da 
classificação final 

13/06/2014 

Interposição de recursos contra o resultado das provas 
objetivas e da classificação final 

16, 17 e 18/06/2014 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos 
contra o Resultado das provas objetivas e da 
classificação final  

26/06/2014 

Divulgação do resultado final, após recursos 26/06/2014 
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DA PROVA OBJETIVA 

A prova objetiva de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas de respostas, 

sendo apenas uma correta, valendo 2,0 (dois) pontos cada, obedecerá às 

características especificadas no quadro a seguir: 

 

NÍVEL SUPERIOR- QUADRO GERAL 

 

Engenheiro Civil 

Analista Ambiental 

Assistente Social 

Nutricionista 

Arquiteto e 

Urbanista 

Conhecimentos 

Específicos 
20 

2 (dois) 

pontos 
40 

Raciocínio Lógico 6 
2 (dois) 

pontos 
12 

 Português 10 
2 (dois) 

pontos 
20 

 Legislação 4 
2 (dois) 

pontos 
8 

TOTAL 40 - 80 

 

 Ficam inalterados os demais itens do Edital. 

 

DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO – Edital 01/2013 

Tendo em vista o novo cronograma estabelecendo nova data das provas, os 

candidatos inscritos para os cargos: 301- Engenheiro Civil; 302 - Analista 

Ambiental; 303 - Nutricionista; 304 - Assistente Social e 305 - Arquiteto e 

Urbanista, que não tiverem interesse em continuar participando do certame, 

poderão requerer a DEVOLUÇÃO do valor da taxa de inscrição de acordo com 

os seguintes procedimentos:  

1 – Em conformidade com o item 4.3 do Edital nº 01/2013:  

1.1 Preencher o formulário de restituição da Taxa de Inscrição disponível no 

endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no período de 14 

de abril a 25 de abril de 2014.   
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1.2 No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a 

restituição da taxa de inscrição:  

a) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato;  

b) cargo para o qual se inscreveu;  

c) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número 

da conta corrente e CPF do titular da conta;  

d) número de telefones, com código de área, para eventual contato.  

1.3 Imprimir o formulário e assiná-lo.  

1.4 O formulário de restituição deverá ser entregue ou enviado, diretamente 

pelo candidato ou por terceiro, devidamente preenchido e assinado pelo 

candidato e acompanhado da cópia do documento de identidade do candidato, 

em envelope fechado, tamanho ofício, dentro do prazo previsto no item 1.1, por 

uma das seguintes formas:  

a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de 

Concursos, no endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, 

Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, dentro do prazo previsto no item 1.1.  

b) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Prefeitura Municipal de 

Itaguara, no endereço: Rua Padre Gregório, 187, Centro, Itaguara – MG, no 

horário de 11h às 17h, dentro do prazo previsto no item 1.1. 

c) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta 

do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de 

Concursos, endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, 

Contagem/MG – CEP 32.315-000. Nesse caso, a data da postagem deverá 

obedecer ao prazo estabelecido previsto no item 1.1.  

1.5 No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de 

Inscrição - Concurso Público da Prefeitura Municipal de Itaguara - Edital nº. 

01/2013, nome completo, número da inscrição e número do documento de 

identidade.  

 Itaguara, 07 de abril de 2014.  

 Alisson Diego Batista de Moraes  
Prefeito 
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Prefeitura Municipal de Itaguara 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL nº  01/2013 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

 ___________________________________________________________________  

Nome do (a) requerente  

 ___________________________________________________________________  

Número da identidade Número da inscrição do(a) candidato(a)  

 ___________________________________________________________________  

Cargo para o qual se inscreveu  

 ___________________________________________________________________  

Endereço Completo  

 ___________________________________________________________________  

Telefones com código de área para contato  

 DADOS BANCÁRIO  

 Nome e número do banco: ___________________________________________  

Nome e número da agência com dígito:_________________________________  

Número da conta corrente do titular da conta:_____________________________  

CPF do titular da conta:________________________________________________  

 O candidato acima qualificado, que preencha os requisitos do item 4.3 do Edital 

01/2013, que não tem interesse em continuar participando do certame, vem 

REQUERER a DEVOLUÇÂO da taxa de inscrição ao Concurso Público – para o cargo 

de ............................................................................ da Prefeitura Municipal de Itaguara, 

Edital nº 01/2013.  

Anexar cópia do documento de identidade do candidato.  

Nestes termos, pede deferimento.  

Itaguara, ____ de ________________________de 2014  
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 ___________________________________________________________________  

Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado  

 ___________________________________________________________________  

Nome do procurador  

 Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC  

EDITAL nº. 01/2013 - Concurso Público de Provas para provimento de cargos do  

Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura  Municipal de Itaguara/MG. 

 

(   ) DEFERIDO (   ) INDEFERIDO  

De Acordo:_____________________________________Em: ___/ ____/ 2014  

 


