
 

 

 

Prefeitura Municipal de Contagem-MG 

Secretaria Municipal de Administração 

Concurso Público 

Edital nº 01/2020 

 

4ª Retificação 

A Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos 
Seletivos Simplificados da Prefeitura Municipal de Contagem/MG (Decreto nº 
917, de 27/02/2019), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, torna pública a 4ª Retificação do Concurso Público - Edital 
nº 01/2020. 

Onde se Lê: 

 

15.3. O candidato convocado para nomeação deverá apresentar cópia 

autenticada ou cópia e original dos seguintes documentos: 

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (ou equivalente); 

b) Registro de Identidade; 

c) Título de Eleitor e os comprovantes de votação das 02 (duas) últimas 

eleições; 

d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

e) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

f) Cartão PIS/PASEP; 

g) Laudo Psicológico favorável ao seu ingresso no serviço público, emitido por 

clínica credenciada pela Prefeitura Municipal de Contagem;  

h) Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo 

pretendido; 

i) 02 (duas) fotografias 3x4, recentes; 

j) Atestado de Bons Antecedentes, emitido por Posto de Identificação da Polícia 

Civil (o candidato que apresentar certidão positiva de antecedentes criminais 

somente poderá ser impedido de ser contratado mediante ato fundamentado da 

administração, sendo-lhe reservado o direito ao contraditório e a ampla defesa);  

k) Curriculum Vitae (elaboração livre/ sem formulário ou modelo); 

l) Declaração de bens, na forma do art. 217 da Lei Orgânica do Município de 

Contagem. 

m) No caso de pessoas com deficiência, a Certidão de Caracterização da 

Deficiência – CADE e Resultado de Laudo Médico Pericial – RLMP, com 

conclusão pela aptidão para exercer as funções do cargo para o qual prestou o 

concurso público, acompanhado dos exames complementares;  
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n) No caso de aprovado na lista de candidatos negros, quando da nomeação, 

deverá entregar  documento oficial (certidão de nascimento própria ou dos pais) 

– original ou cópia autenticada em cartório e/ou declaração registrada em 

cartório atestando quanto à cor negra ou parda comprovando tal condição; 

o) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por 

qualquer órgão público ou entidade do âmbito federal, estadual ou municipal. 

 

 

 

Leia-se: 

 

15.3. O candidato convocado para nomeação deverá apresentar cópia 

autenticada ou cópia e original dos seguintes documentos: 

a) Certidão de nascimento ou casamento (ou equivalente) ; 

b) Documento de Identidade Oficial com foto; 

c) Título Eleitoral – em caso de uso do E-Título deverá ser impresso um 
print da tela do smartphone e afins com o QR Code Visível  e os 
comprovantes da última votação 1° e 2° turno e/ou certidão de 
quitação eleitoral. Para obter a certidão de quitação eleitoral, acessar: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral)  

d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

e) Certificado de reservista (candidatos do sexo masculino); 

f) Comprovante de PIS/PASEP (somente será aceito o número 
IMPRESSO na Carteira de Trabalho, ou documento expedido pelo 
Ministério do Trabalho. (NÃO será aceito Cartão Cidadão; Escrito à 
caneta na CTPS; NIS ou NIT)  

g) Atestado de sanidade física e mental (ADMISSIONAL); (Expedido pela 
Clínica credenciada pela Prefeitura Municipal de Contagem/MG) ; 

h) Diploma, certificado ou atestado de conclusão do curso exigido para o 
cargo pretendido (diploma conforme exigido no edital – só serão 
aceitas declarações de curso com datas de expedição ATUALIZADAS 
DE NO MÁXIMO 60 DIAS, para os candidatos com formação após 
dezembro/2017, conclusões anteriores OBRIGATORIEDADE DO 
DIPLOMA); 

i) Registro no respectivo conselho para o exercício da profissão, se for o 
caso; 
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j) Atestado de bons antecedentes (expedido pelo instituto de 
identificação). (Para obter o atestado de bons antecedentes acessar: 
https://wwws.pc.mg.gov.br/atestado/inicial.do;jsessionid=B233C0B274
3BE40244EF3375C281501F?evento=cookie)  

k) Declaração de bens, na forma do Art. 217 da Lei Orgânica do 
Município de Contagem. (Será fornecido no momento da contratação 
formulário para preenchimento da declaração de bens.) ; 

l) No caso de pessoas com deficiência, a Certidão de Caracterização da 
Deficiência - CADE e o Resultado de Laudo Médico Pericial - RLMP, 
com conclusão pela aptidão para exercer as funções do cargo para o 
qual prestou o concurso público, acompanhado dos exames 
complementares. O candidato será avaliado pela Diretoria de Medicina 
e Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem. 
Telefone (31)3395-2530; 

m) No caso de aprovado na lista de negros, o candidato deverá entregar 
quando da nomeação, documento oficial (certidão de nascimento 
própria ou dos pais) – original ou cópia autenticada em cartório e/ou 
declaração registrada em cartório atestando quanto à cor negra ou 
parda. 

n) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada 
por qualquer órgão público ou entidade do âmbito federal, estadual ou 
municipal; 

o) Comprovante de endereço: Conta de água, luz ou telefone (recente, 
nominal ao candidato, cônjuge ou pais)  

 Somente serão aceitos comprovantes de endereço dos dois 
últimos meses, nominal ao candidato, cônjuge ou pais;   

 Nos casos do comprovante de endereço estar em nome de 
proprietário do imóvel ex: Aluguel apresentar Contrato de 
Locação   devidamente registrado original e cópia   

 Demais casos em que o Comprovante de Endereço estiver 
em nome de terceiros será necessário o preenchimento da 
Declaração de Terceiro e cópia de Identidade do declarante.  

p) Para servidor aposentado, trazer cópia da carta de concessão; 

q) Cópia de documento comprobatório de agência e conta do Banco 
Santander (Banco Licitado pela Prefeitura Municipal de Contagem), 
caso o candidato não seja correntista do Banco Santander, será 
fornecido no momento da contratação formulário próprio para abertura 
de conta; 
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r) Nas situações em que o candidato já possuir cargo público em alguma 
esfera da Administração Pública, (Municipal, Estadual ou Federal) 
gentileza apresentar declaração que conste a natureza e atribuições 
do cargo, carga horária e horário/turno trabalhado. (Documento 
obrigatório nos casos de acúmulo de cargo ou empregos públicos);  

  

 
 
 

Contagem, 06 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos 
Seletivos Simplificados da Prefeitura Municipal de Contagem/MG 

Decreto nº 917, de 27/02/2019 
 

 


