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

1ª RETIFICAÇÃO 

 
       O Vice-Prefeito, Anderson Rodrigues Caetano, Prefeito em exercício 
do Município de Itaguara (MG), no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itaguara, em seu artigo 71, 
inciso IX, e pelo disposto na Lei Complementar nº 01, de 21/05/1991 e suas 
respectivas alterações e na Lei no. 1.280, de 13/09/2007 e suas respectivas 

alterações, todas em vigor, torna pública a 1ª retificação do concurso 
público – Edital Nº 01/2013: 
 
No item 2 
 

Onde se Lê: 

2. DOS CARGOS, DAS VAGAS, ESCOLARIDADE, JORNADA 
SEMANAL, REMUNERAÇÃO E VALOR DA INSCRIÇÃO: 
 
QUADRO I - CARGOS COM EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO DE NÍVEL 
SUPERIOR 
 

QUADRO DA EDUCAÇÃO 
312 Professor 

da 

Educação 

Básica -PEB 

20 01 Normal superior/e 

ou Pedagogia com 

ênfase para atuar 

na Educação 

Infantil ou Ensino 

Fundamental Anos 

Iniciais. 

24 

horas 

R$ 898,57 R$50,00 

 
Leia – se: 

2. DOS CARGOS, DAS VAGAS, ESCOLARIDADE, JORNADA 
SEMANAL, REMUNERAÇÃO E VALOR DA INSCRIÇÃO: 
 
QUADRO I - CARGOS COM EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO DE NÍVEL 
SUPERIOR 
 

QUADRO DA EDUCAÇÃO 
312 Professor 

da 

20 01 Curso Normal de 

Magistério   

24 

horas 

R$ 898,57 R$50,00 
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Educação 

Básica -PEB 

e ou Normal 

Superior para 

atuar na Educação 

Infantil , no Ensino 

Fundamental ( 

Ciclo Inicial de 

Alfabetização e 

Ciclo 

Complementar de 

Alfabetização) 

 
No item 2.1 

Onde se Lê: 

2.1.  (*)  Novas vagas poderão surgir dentro do prazo de validade do Concurso 

público. O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência está contido no 

total de vagas da ampla concorrência. 

Leia – se: 

2.1.  (*)  Novas vagas poderão surgir dentro do prazo de validade do Concurso 

público. O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência está contido 

no total de vagas a serem ofertadas por cargo/especialidade. 

No item 3.2.1 

Onde se Lê: 

3.2.1. Do total de vagas existentes e que vierem a ser criadas durante o prazo de 

validade do Concurso Público, 5% (cinco por cento) ficarão reservadas aos candidatos 

que se declararem pessoas com deficiência, desde que apresentem laudo médico 

(documento original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o grau ou 

nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da 

deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência 

que se enquadrar nas categorias discriminadas conforme item 3.2.5. 

Leia – se: 

3.2.1. Do total de vagas ofertadas por cargo/especialidade existentes e que 

vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, e, 

observando o critério para arredondamento determinado no item 3.2.1.1, 5% 

(cinco por cento) ficarão reservadas aos candidatos que se declararem pessoas 

com deficiência, desde que apresentem laudo médico (documento original ou 
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cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, 

desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência que se 

enquadrar nas categorias discriminadas conforme item 3.2.5. 

No item 3.2.1, fica acrescido o subitem abaixo: 

3.2.1.2. O laudo médico mencionado no item 3.2.1, deverá ser entregue de 

acordo com o previsto nos itens 3.2.9 e 3.2.9.1, na Prefeitura Municipal de 

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

horário de 11h às 17h, dentro do prazo previsto para a posse. (Acrescido) 

No item 3.2.9.9 

Onde se Lê: 

3.2.9.9. A primeira nomeação de candidato deficiente, classificado no concurso, dar-

se-á para preenchimento da quinta vaga relativa ao cargo de que trata o presente 

Edital e as demais ocorrerão na décima primeira vaga, vigésima primeira vaga, 

trigésima primeira vaga e assim sucessivamente, durante o prazo de validade do 

concurso, obedecido o disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2. 

Leia se: 

3.2.9.9. A primeira nomeação de candidato deficiente, classificado no concurso, 

dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao cargo de que trata o 

presente Edital e as demais ocorrerão na 21ª (vigésima primeira), 41ª 

(quadragésima primeira), 61ª (sestagésima primeira) vaga e assim 

sucessivamente, durante o prazo de validade do concurso, obedecido o 

disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2. 

Nos itens 5.2.22, 5.2.24 e 5.2.25 

Onde se Lê: 

5.19 

Leia se: 

5.2.23. 

No item 3.3.7 

Fica acrescido os seguintes subitens: 
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3.3.7.1. O requerimento por escrito, citado no item 3.3.7, deverá ser entregue 

dentro do período das inscrições, das seguintes formas: 

a) 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 3.3.7 deste Edital; 

b) 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 3.3.7 

deste Edital; 

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, para a validade do pedido, a data 

da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 3.3.7, deste Edital. 

3.3.7.2. O requerimento deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho 

ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados: 

a) Concurso Público da Prefeitura Municipal de Itaguara - Edital n° 01/2013; 

b) referência: REQUERIMENTO; 

c) nome completo e número de identidade do candidato; 

d) cargo que o candidato concorrerá. 

No item 8.4 

Onde se Lê: 

8.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 

respeito. Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar, 

retificação, aviso ou errata e será publicada no mural da Prefeitura Municipal de 

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

no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.  

Leia – se: 

8.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 

respeito. Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar, 

retificação, aviso ou errata e será publicada no Diário Oficial do estado de Minas 

Gerais, no jornal “Hoje em Dia” e no mural da Prefeitura Municipal de Itaguara/  

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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MG, no endereço: Rua Padre Gregório, 187, Centro, Itaguara – MG, e divulgada 

no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.  

No item 8.15 

Fica excluída a alínea “d” (fotocópia da Certidão de Nascimento e do cartão de 

vacinas atualizados dos filhos menores de 14 anos). 

 

Itaguara, 20 de fevereiro de 2014. 

 

Anderson Rodrigues Caetano 

       Vice-Prefeito 

        Prefeito Municipal em exercício 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos

