CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

_____________________________________________________________________________

CONCURSO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS/MG
A Comissão de Acompanhamento do Concurso Público da Câmara Municipal de Itaú de Minas/MG,
nomeada através da Portaria especificamente para esta finalidade, neste ato por seu Presidente, no
uso de suas atribuições legais, publica ERRATA 001/2020 junto ao Edital de Concurso Público,
passando os itens abaixo especificados vigorar com as seguintes redações:
O PREÂMBULO PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITAÚ DE MINAS, ESTADO
DE MINAS GERAIS, através de seu Presidente, o Senhor Oberdan Faria, torna público
que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO, entre os dias 02 de
abril a 02 de maio de 2020 para provimento de cargo efetivo de 01 (uma) vaga
correspondente ao GARGO DE ANALISTA CONTÁBIL E FINANCEIRO a fim
de executar atividades inerentes aos trabalhos da Câmara Municipal de Itaú de Minas,
observado o prazo de validade do Concurso Público, Concurso esse que se regerá pelas
normas estabelecidas neste Edital, em especial pelo artigo 37, inciso II, da Constituição
Federal, Leis Municipais e demais legislações pertinentes.
OS ITENS 5.2.2 e 5.2.3, BEM COMO A LETRA “d” DESTE ITEM, PASSAM A
VIGORAR COM AS SEGUINTES REDAÇÕES:
5.2.1. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, entre os dias 02 de abril a 02
de maio 2020 – durante as 24 (vinte e quatro) horas do interstício.
5.2.2.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico:

https://cabraleoliveira.com.br/ entre os dias 02 de abril a 02 de maio de 2020 por meio
do link correspondente às inscrições do Concurso Público da Câmara Municipal de Itaú
de Minas/MG, e efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a
seguir:
d)

Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no item 5.2.1

deste Edital, até o 08 de maio de 2020 de 2020, obedecendo aos horários dos
correspondentes Bancários.
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O ITEM 5.4.1 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
5.4.1. O candidato que, em razão de limitações de ordem financeira, não puder arcar
com o pagamento do valor de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento
próprio e de sua família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição
exclusivamente entre os dias 03 a 10 de abril de 2020
O ITEM 5.4.19 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
5.4.19 Dia 14 de abril de 2020, a apuração do resultado da análise do requerimento de
isenção do valor de inscrição será publicada e divulgada nos endereços eletrônicos
https://cabraleoliveira.com.br/ e https://www.itaudeminas.mg.leg.br/ onde constará
listagem dos candidatos por nome em ordem alfabética e número de inscrição,
apresentando a informação sobre deferimento ou indeferimento, para consulta.
O ITEM 8.1.2 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
8.1.2 A aplicação da Prova Objetiva ocorrerá no dia 31 de maio de 2020, com duração
total de 03 (três) horas, compreendidas entre as 14h:00min e 17h:00min e será
realizada na Sede da Câmara Municipal de Itaú de Minas/MG.
O ITEM 8.2.2 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO
8.2.1 As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Itaú de
Minas/MG no dia 31 de maio de 2020 previstas para o horário de 14h:00min às
17h:00min horas, podendo, conforme o número de inscrições, ser alteradas, com data ou
datas a serem informadas três dias uteis após o último dia de pagamento das inscrições
e terão duração de 3 (três) horas para sua realização, podendo, ainda, ser em turnos, nos
horários compreendidos entre 09h00min às 12h00min e entre 14h00min às 17h00min,
horário oficial de Brasília/DF.
O ITEM 8.3.3 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
8.3.3 Os candidatos terão até o dia 03 de maio de 2020 para fazer a postagem dos
títulos observando o horário de funcionamento dos CORREIOS. Não será aceito títulos
postados com data após o dia 03 de maio de 2020.
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a) Via SEDEX / AR ou pessoalmente ou por terceiro, na Sede da Câmara Municipal
de Itaú de Minas/MG aos cuidados da Comissão de Acompanhamento do Concurso no
horário das 9h às 11h ou das 13h às 16h até dia 03 de maio de 2020 exceto sábados,
domingos e feriados).
O ITEM 8.5.1 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
8.5.1 As provas serão aplicadas na Sede da Câmara Municipal de Itaú de Minas/MG
no dia 31 de maio de 2020. Todas as informações serão devidamente publicadas no
site da Cabral e Oliveira Consultoria, da Câmara Municipal de Itaú de Minas/MG, bem
como, afixada em mural de publicações na Sede do Legislativo Municipal.
O ANEXO II – CRONOGRAMA PASSA A VIGORAR COM AS SEGUINTES
DATAS:
CRONOGRAMA

DATA

HORÁRIO (horário de Brasília)

Inscrições via site (www.cabraleoliveira.com.br)

03/04/2020 a
03/05/2020

24 hs

* Prazo para postagem dos Títulos

03/04/2020 a
03/05/2020

24 hs

*Prazo para pedido de isenções dos valores de inscrições 03/04/2020 a
e condições especiais para realização das provas
10/04/2020

24 hs

Resultado Parcial dos pedidos de isenções

14/04/2020

* Prazo para interposição de recurso contra o Resultado
15 a
Parcial das isenções.
17/04/2020

A partir da 14:00hs
Ate as 23:59h

Resultado final/homologação das isenções

23/04/2020

A partir da 14:00hs

*Ultimo dia para pagamento das Inscrições

08/05/2020

24 hs

* Resultado parcial das inscrições e Candições Especiais

12/05/2020

A partir das 14:00 hs

* Prazo para interposição de recurso contra a resultado
13 a
parcial das inscrições e Condições Epeciais.
15/05/2020

Ate as 23:59h

* Resultado final / homologação das inscrições/Locais de 22/05/2020

A partir das 14:00 hs
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Provas.
** Prova Escrita/Objetiva

31/05/2020

Das 14 às 17:00hs

* Divulgação do Gabarito da Prova Escrita/Objetiva

01/06/2020

A partir das 18:00 hs

* Prazo para Interposição de Recursos acerca do gabarito
02 a
04/06/2020
da prova escrita

Até as 17:00hs

* Divulgação do Gabarito final e do Resultado 15/06/2020
Preliminar

A partir das 18:00 hs

*Prazo de Recurso referente aos resultados Preliminares

16 a
18/6/2020

Até as 17:00hs

* Resultado Definitivo e homologação

19/06/2020

A partir das 14:00 hs

Eventuais menções no corpo do Edital, que divirjam das disposições nesta Errata
apresentadas, deverão ser desconsideradas, vigorando as novas redações aqui
apresentadas.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.
Nada mais.
Itaú de Minas, 13 de janeiro de 2020.

Presidente da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo

