
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 04/2011 

Cargo: Técnico Superior em Gestão Pública Municipal  
 

NOVO CRONOGRAMA 
 
Tendo em vista a ocorrência de problemas de ordem técnica, impossibilitando a 
inscrição e a impressão do boleto bancário, a Comissão Municipal 
Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura 
Municipal de Contagem – Resolve estabelecer novo cronograma alterando 
o período de inscrição e as datas das provas, confo rme a seguir: 

 
 

ANEXO VI – CRONOGRAMA BÁSICO (RETIFICADO) 
 

ETAPAS/FASES DATAS  
Pedido de isenção da taxa de inscrição 22/11 a 02/12/2011 

Divulgação do Resultado dos Pedidos de Isenção da 
taxa de inscrição 

09/12/2011 

Interposição de recursos contra o indeferimento do 
pedido de isenção da taxa de inscrição 

12/12, 13/12 e 14/12/2011 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou 
deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa 
de inscrição 

 
21/12/2011  

Inscrições via Internet, impressão do boleto bancário 
e recebimento de Títulos 

30/11/2011  até as 19 
(dezenove) horas  do dia 

13/01/2012 
Último dia para pagamento da inscrição 16/01/2012 
Divulgação do resultado da análise do pedido de 
condição especial  

13/02/2012 

Interposição de Recursos contra resultado da 
análise do pedido de condição especial. 

14, 15 e 16/02/2012 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento e 
deferimento dos recursos contra a análise do pedido 
de condição especial 

 
24/02/2012 

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de 
Inscrição (CDI) via internet, com os locais e horários 
das provas Objetiva e Aberta. 

 
23/01 a 17/02//2012  

Provas: Objetiva e Aberta 11/03/2012 
 

Divulgação do gabarito preliminar 12/03/2012  
 

Interposição de recursos contra questões e o 
gabarito preliminar.  

13/14 e 15/03/2012 

Divulgação na Internet do resultado dos recursos 
contra questões; e o gabarito preliminar. 

22/03/2012 

Divulgação dos resultados das provas objetivas, 20/04/2012 



abertas e Títulos 
Interposição de recursos contra o resultado das 
provas objetiva, abertas e Títulos 

23, 24 e 25/04/2012 

Divulgação dos resultados de recursos contra o 
resultado das provas objetiva, abertas e Títulos  

07/05/2012 

Convocação (Via Internet) para a prova Oral com os 
locais e horários da prova 

07/05/2012 

Prova Oral 10/05 a 12/05/2012 
Resultado da Prova Oral e Resultado Final 15/05/2012 
Interposição de recursos contra o resultado da Prova 
Oral e Resultado Final 

16, 17 e 18/05/2012 

Divulgação dos resultados de recursos contra o 
resultado da  prova oral e do resultado final 

24/05/2012 

Resultado final (após recursos) 24/05/2012 
Homologação 25/05/12 
 
 
Ficam inalterados os demais itens do Edital. 
 
Contagem, 10 de janeiro  de 2012. 
 
COMISSÃO MUNICIPAL COORDENADORA DE CONCURSOS E 
PROCESSOS SELETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – 
DECRETO 1331 DE 15/04/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


