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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL 

DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS/MG – EDITAL Nº 02/2020 
 

RETIFICAÇÃO Nº 04 
 
O Município de Bom Jardim de Minas e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP 
RESOLVEM RETIFICAR os itens referentes ao Edital nº 02/2020, de 18/01/2020 e o Anexo IX, 
na forma abaixo especificada: 
 

EDITAL Nº 02/2020 
 
ONDE SE LÊ:  
4.1 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES: 
 
4.1.1 A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: 

www.ibgpconcursos.com.br, por meio do link correspondente às inscrições do Edital nº 
02/2020 – MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS/MG, no período compreendido 
entre 09h00min do dia 01 de abril de 2020 às 15h59min do dia 19 de junho de 2020 e das 
09h00min do dia 18 de novembro de 2020 às 15h59min do dia 23 de novembro de 2020, 
considerando como horário oficial o de Brasília/DF, mediante o pagamento da respectiva 
taxa, por meio de boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária, observados os horários 
de atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária. 

 
LEIA-SE: 
4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES: 
 
4.1.1. A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: 

www.ibgpconcursos.com.br, por meio do link correspondente às inscrições do Edital nº 
02/2020 – MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS/MG, no período compreendido 
entre 09h00min do dia 01 de abril de 2020 às 15h59min do dia 19 de junho de 2020, das 
09h00min do dia 18 de novembro de 2020 às 15h59min do dia 23 de novembro de 2020 
e das 09h00min do dia 15 de março de 2021 às 15h59min do dia 02 de abril de 2021, 
considerando como horário oficial o de Brasília/DF, mediante o pagamento da respectiva 
taxa de inscrição, por meio de boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária, observados 
os horários de atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária. 

 
ONDE SE LÊ: 
4.1.11. É vedada a participação de membros da comissão e dos parentes (até 2º grau) nesse Concurso 

Público. 
 

LEIA-SE: 
4.1.11. É vedada a participação, como candidatos, de membros da comissão neste Concurso Público. 

 
ONDE SE LÊ:  
4.2 DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
4.2.1 As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela internet, no endereço 

eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br, no período compreendido entre 09h00min do dia 
01/04/2020 às 15h59min do dia 19/06/2020 e das 09h00min do dia 18/11/2020 até as 
15h59min do dia 23/11/2020, considerando como horário oficial o de Brasília/DF. 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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4.2.2 Para inscrever-se neste Concurso Público, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: 

www.ibgpconcursos.com.br por meio do link correspondente às inscrições do Concurso 
Público do MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS/MG - Edital nº 02/2020 e 
durante o período das inscrições, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos 
estabelecidos abaixo: 
a) Ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; 
b) Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela internet, 

providenciando a impressão do Comprovante de Inscrição - CI; 
c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição correspondente, 

em qualquer banco do sistema de compensação bancária; 
d) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição descrita no subitem 4.2.3 deste 

Edital, até o dia do vencimento em qualquer agência bancária; 
e) Imprimir a 2ª via do boleto bancário caso não tenha efetuado o pagamento de sua 

inscrição, até a data de vencimento, somente até o dia 22/06/2020 e para o segundo 
período de inscrições até o dia 23/11/2020, até às 14h00min.  Após esta data o candidato 
que não efetuar o pagamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar do 
Concurso Público. 

 
LEIA-SE:  
4.2. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
4.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela internet, no endereço 

eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br, no período compreendido entre 09h00min do dia 
01/04/2020 às 15h59min do dia 19/06/2020, das 09h00min do dia 18/11/2020 até as 
15h59min do dia 23/11/2020 e das 09h00min do dia 15/03/20211 até as 15h59min do dia 
02/04/2021, considerando como horário oficial o de Brasília/DF. 
 

4.2.2. Para inscrever-se neste Concurso Público, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: 
www.ibgpconcursos.com.br por meio do link correspondente às inscrições do Concurso 
Público do MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS/MG - Edital nº 02/2020 e 
durante o período das inscrições, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos 
estabelecidos abaixo: 
f) Ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição; 
g) Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela internet, 

providenciando a impressão do Comprovante de Inscrição - CI; 
h) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição correspondente, 

em qualquer banco do sistema de compensação bancária; 
i) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição descrita no subitem 4.2.3 deste 

Edital, até o dia do vencimento em qualquer agência bancária; 
j) Imprimir a 2ª via do boleto bancário, caso não tenha efetuado o pagamento de sua 

inscrição, até a data de vencimento, no primeiro período de inscrições, até o dia 
22/06/2020, no segundo período de inscrições, até o dia 23/11/2020 e, no último período 
de inscrições, até o dia 05/04/2021, às 16h00min.  Após esta última data o candidato 
que não efetuar o pagamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar do 
Concurso Público. 

 
ONDE SE LÊ:  
4.2.6 O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato 

neste Concurso Público. Para esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado 
do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite de 22/06/2020 e, para 
o segundo período de inscrições, até a data limite de 23/11/2020, não sendo considerado para 
tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode não ser processado ante a 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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eventual insuficiência de saldo ou outras situações que não permitam o pagamento efetivo 
do valor da inscrição. 

 
LEIA-SE:  
4.2.6. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato 

neste Concurso Público. Para esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado 
do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite de 22/06/2020, no 
primeiro período de inscrições, até a data limite de 23/11/2020, no segundo período de 
inscrições e, até a data limite de 05/04/2021, no último período de inscrições, não sendo 
considerado para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode não ser 
processado ante a eventual insuficiência de saldo ou outras situações que não permitam o 
pagamento efetivo do valor da inscrição. 

 
ONDE SE LÊ:  
4.2.9 Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 

após a data limite de 22/06/2020 e para o segundo período de inscrições até a data limite de 
23/11/2020. 
 

LEIA-SE:  
4.2.9 Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados 

após a data limite de 22/06/2020, no primeiro período de inscrições, até a data limite de 
23/11/2020, no segundo período de inscrições e, até a data limite de 05/04/2021, no último 
período de inscrições. 

 
ONDE SE LÊ:  
4.2.14 As inscrições deferidas serão divulgadas no endereço eletrônico: 

www.ibgpconcursos.com.br, até a data de 24/11/2020.  
 
LEIA-SE:  
4.2.14. As inscrições deferidas serão divulgadas no endereço eletrônico: 

www.ibgpconcursos.com.br, até a data de 03/08/2021.  
 
ONDE SE LÊ: 
 
4.4.5.1 Em virtude da pandemia do Covid-19, as atividades administrativas do IBGP estão 

ocorrendo em home office, sendo assim, no período de realização desse certame, não haverá 
atendimento presencial e telefônico e, dessa forma, o canal oficial que deve ser utilizado 
pelo candidato é o do e-mail: contato@ibgp.org.br. 

 
LEIA-SE: 
4.4.5.1 Estando ainda em situação de pandemia durante o período de execução desse certame, o 

atendimento telefônico não será realizado, devendo o candidato utilizar-se do canal oficial 
de contato, ou seja, o e-mail: contato@ibgp.org.br. 

 
ONDE SE LÊ:  
5.1 O candidato desempregado ou aquele que, em razão de limitações de ordem financeira, não 
possa arcar com o pagamento da inscrição, sob pena de comprometimento do sustento próprio e de 
sua família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição exclusivamente das 
09h00min do dia 01 de abril de 2020 às 15h59min ao dia 03 de abril de 2020, considerando como 
horário oficial o de Brasília/DF. 
 
 
 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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LEIA-SE:  
5.1 O candidato desempregado ou aquele que, em razão de limitações de ordem financeira, não 
possa arcar com o pagamento da inscrição, sob pena de comprometimento do sustento próprio e de 
sua família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição exclusivamente das 
09h00min do dia 01 de abril de 2020 às 15h59min ao dia 03 de abril de 2020 e das 09h00min do 
dia 15/03/20211 até as 15h59min do dia 17/03/2021, considerando como horário oficial o de 
Brasília/DF. 
 
ONDE SE LÊ:  
5.3.1.1 Para comprovar as situações previstas no item 5.3.1, alínea “a” deste Edital, o candidato 

deverá:  

a) Apresentar documento de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 
emitido pelo Ministério do Trabalho com data de desligamento anterior ao período de 
isenção, na situação “fechado” e com carimbo do MTE ou cópia autenticada da Carteira 
de Trabalho, folhas de identificação, folha de registro do último vínculo empregatício e 
a folha subsequente em branco sem registro de emprego; 

b) Apresentar declaração de que se encontra como desempregado, não possui nenhum 
vínculo estatutário vigente, não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o 
poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal, não exercer atividade 
legalmente reconhecida como autônoma, não gozar de nenhum benefício previdenciário 
de prestação continuada, não auferir nenhum tipo de renda – exceto a proveniente de 
seguro-desemprego, se for o caso – e que sua situação econômico-financeira não lhe 
permite pagar o referido valor sem prejuízo (ANEXO V); 

c) A documentação comprobatória deve ser encaminhada dentro do prazo estabelecido. 
Transcorrido esse prazo, não será possível complementação de documentos, nem mesmo 
no período recursal. 

 
LEIA-SE:  
5.3.1.1 Para comprovar as situações previstas no item 5.3.1, alínea “a” deste Edital, o candidato 

deverá:  

a) Apresentar documento de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 
emitido pelo Ministério do Trabalho com data de desligamento anterior ao período de 
isenção, na situação “fechado” e com carimbo do MTE ou cópia autenticada (Revogado) 
da Carteira de Trabalho, folhas de identificação, folha de registro do último vínculo 
empregatício e a folha subsequente em branco sem registro de emprego; 

b) Apresentar declaração de que se encontra como desempregado, não possui nenhum 
vínculo estatutário vigente, não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o 
poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal, não exercer atividade 
legalmente reconhecida como autônoma, não gozar de nenhum benefício previdenciário 
de prestação continuada, não auferir nenhum tipo de renda – exceto a proveniente de 
seguro-desemprego, se for o caso – e que sua situação econômico-financeira não lhe 
permite pagar o referido valor sem prejuízo (ANEXO V); 

c) A documentação comprobatória deve ser encaminhada dentro do prazo estabelecido. 
Transcorrido esse prazo, não será possível complementação de documentos, nem mesmo 
no período recursal. 

 
ONDE SE LÊ:  
5.3.4.1 A documentação comprobatória para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição poderá ser 

entregue, até o dia 03/04/2020, pelos seguintes meios: 

a) Pessoalmente pelo candidato ou por terceiro no endereço: Av. do Contorno, nº 1298, sala 
08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, no horário das 09h00min às 11h30min e das 
13h30min às 16h00min, entre os dias 01 a 03/04/2020; ou 
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b) Via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências 
dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: Av. do Contorno, 
nº 1298, sala 08 - Bairro Floresta - Belo Horizonte/MG – CEP 30.110-008 - Caixa Postal: 
7384, com data de postagem, entre os dias 01 a 03/04/2020. 

 
LEIA-SE:  
5.3.4.1 A documentação comprobatória para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição poderá ser 

entregue, até o dia 03/04/2020, no primeiro período de inscrição e, até a data limite de 
17/03/2021, no último período de inscrições, pelos seguintes meios: 

a) Pessoalmente pelo candidato ou por terceiro no endereço: Av. do Contorno, nº 1298, sala 
08 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG, no horário das 09h00min às 11h30min e das 
13h30min às 16h00min, entre os dias 01 a 03/04/2020, no primeiro período de inscrição 
e entre os dias 15/03 a 17/03/2021, no último período de inscrições; ou 

b) Via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências 
dos Correios com custo por conta do candidato, endereçado ao IBGP: Av. do Contorno, 
nº 1298, sala 08 - Bairro Floresta - Belo Horizonte/MG – CEP 30.110-008 - Caixa Postal: 
7384, com data de postagem, entre os dias 01 a 03/04/2020, no primeiro período de 
inscrição e entre os dias 15/03 a 17/03/2021, no último período de inscrições. 

 
ONDE SE LÊ:  
5.5 Não será concedida isenção do pagamento do valor de inscrição ao candidato que: 

a) Deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela internet; 

b) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

c) Fraudar e/ou falsificar documento; 

d) Não informar o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo nas 
situações de inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra 
pessoa ou não o informar; 

e) Não apresentar cópia autenticada ou original dos documentos previstos no item 5.3.1.1 
deste Edital e seus subitens; 

f) Não atender as especificações do item 5.3.4; 

g) Não observar prazos para postagem e entrega dos documentos. 
 
LEIA-SE:  
5.5 Não será concedida isenção do pagamento do valor de inscrição ao candidato que: 

h) Deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela internet; 

i) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

j) Fraudar e/ou falsificar documento; 

k) Não informar o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo nas 
situações de inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra 
pessoa ou não o informar; 

l) Não apresentar cópia autenticada (Revogado) ou original dos documentos previstos no 
item 5.3.1.1 deste Edital e seus subitens; 

m) Não atender as especificações do item 5.3.4; 

n) Não observar prazos para postagem e entrega dos documentos. 
 
ONDE SE LÊ:  
5.10 O resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição será disponibilizado 
no endereço eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br, até o dia 13/04/2020. 
 
 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
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LEIA-SE:  
5.10 O resultado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição será disponibilizado 
no endereço eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br, até o dia 23/03/2021. 
 
ONDE SE LÊ:  
6.10 O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos candidatos com 
deficiência e necessitar de atendimento especial deverá encaminhar ou entregar até o dia 19/06/2020 
e para o segundo período de inscrições até o dia 23/11/2020 os documentos a seguir: 

a) Cópia do comprovante de inscrição para identificação do candidato; 

b) Laudo Médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório 
de Notas) (Revogado), expedido nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao término das 
inscrições, o qual deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, com 
a provável causa da deficiência em letra legível, conforme modelo constante no ANEXO 
VIII. 

 
LEIA-SE:  
6.10 O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos candidatos com 
deficiência e/ou necessitar de atendimento especial deverá encaminhar ou entregar até o dia 
19/06/2020, no primeiro período de inscrições, até o dia 23/11/2020, para o segundo período de 
inscrições e até o dia 02/04/2021, no último período de inscrições os documentos a seguir: 

a) Cópia do comprovante de inscrição para identificação do candidato; 

b) Laudo Médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório 
de Notas) (Revogado), expedido nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao término das 
inscrições, o qual deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, com 
a provável causa da deficiência em letra legível, conforme modelo constante no ANEXO 
VIII. 

 
ONDE SE LÊ:  
6.23. O resultado da análise dos laudos médicos, no que refere ao aspecto formal e administrativo 
será divulgado através do endereço eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br no dia 24/11/2020. 
 
LEIA-SE: 
6.23 O resultado da análise dos laudos médicos, no que refere ao aspecto formal e administrativo 
será divulgado através do endereço eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br no dia 03/08/2021. 
 
ONDE SE LÊ:  
7.10 A solicitação de condições especiais para realização da prova deverá ser enviada para 
contato@ibgp.org.br colocando no assunto do e-mail: CONCURSO PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS/MG – EDITAL Nº 02/2020 – NOME DO 
CANDIDATO – CARGO - Nº DE INSCRIÇÃO – “SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO 
ESPECIAL”, até o dia 19/06/2020 e, para o segundo período de inscrições, até o dia 23/11/2020, 
acompanhado do respectivo Laudo Médico comprobatório. 
 
LEIA-SE:  
7.10 A solicitação de condições especiais para realização da prova deverá ser enviada para 
contato@ibgp.org.br colocando no assunto do e-mail: CONCURSO PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS/MG – EDITAL Nº 02/2020 – NOME DO 
CANDIDATO – CARGO - Nº DE INSCRIÇÃO – “SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO 
ESPECIAL”, no primeiro período de inscrições, até o dia 19/06/2020, para o segundo período de 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
mailto:contato@ibgp.org.br
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inscrições, até o dia 23/11/2020 e, no último período de inscrições, até o dia 02/04/2021, 
acompanhado do respectivo Laudo Médico comprobatório. 
 
ONDE SE LÊ:  
7.12 O candidato será comunicado do atendimento de sua solicitação por meio do endereço 
eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br, no dia 24/11/2020. 
 
LEIA-SE:  
7.12 O candidato será comunicado do atendimento de sua solicitação por meio do endereço 
eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br, no dia 03/08/2021. 
 
INCLUI-SE: 
7.17 O CANDIDATO COM COVID-19 E/OU SINTOMAS RESPIRATÓRIOS E/OU 
FEBRE que estiver em isolamento sanitário em decorrência da infecção pelo Coronavírus SARS 
COV 2 ou for contactante de COVID-19, além dos candidatos que apresentarem sintomas 
respiratórios agudos e/ou febre, devem proceder da seguinte forma: 

 
7.17.1 CANDIDATOS QUE TESTARAM POSITIVO QUANTO À COVID-19 NÃO poderão 

fazer prova, tendo seu direito de restituição da inscrição garantido, desde que encaminhado 
para o e-mail: contato@ibgp.org.br, até 12 (doze) horas antes da prova, o laudo do exame 
RT-PCR que detecta a presença do RNA do vírus Sars-CoV-2, devendo para tanto estar 
explícito no laudo o resultado de positivação quanto ao vírus, a data de emissão e a assinatura 
do profissional do laboratório e ainda, no corpo do e-mail, já solicitar sua restituição da 
inscrição motivada pela contaminação. 

 
7.17.2 CANDIDATOS COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS E/OU FEBRE OU 

CONTACTANTE DE COVID-19 poderão fazer prova, tendo seu direito preservado desde 
que seja encaminhada para o e-mail: contato@ibgp.org.br, de 14 (quatorze) dias até 12 
(doze) horas antes da prova, sua condição para que seja estabelecido atendimento especial, 
sendo reservada uma sala de isolamento para realização da prova. 

 
7.17.3 Caso a sintomatologia respiratória aguda e/ou febre, ainda não confirmada como COVID-

19, se iniciem em tempo inferior a 12 (doze) horas agendada para o início das provas e o 
candidato esteja em condições de realizar a prova, este deverá se dirigir no dia da prova à 
Coordenação do Concurso Público, que estará identificada com crachá do IBGP, usando 
máscara e mantendo uma distância de, no mínimo, 1,5 (um e meio) metro, e informar seus 
sintomas. A Coordenação do Concurso Público estará apta para a resolução de isolamento 
sanitário indicado à situação. 

 
ONDE SE LÊ:  
8.1.1 Para visualizar o CDI o candidato deverá acessar o site: www.ibgpconcursos.com.br, 

inserir o CPF e senha na “Área do Candidato” e clicar em “Entrar”. O candidato deverá 

também clicar em “Meus Concursos”, na respectiva inscrição para o cargo a qual concorre 

e depois em “CDI”, para visualizar os dados do local das provas. 
 
LEIA-SE:  
8.1.1 Para visualizar o CDI, o candidato deverá acessar o site: www.ibgpconcursos.com.br, 

através da “Área do Candidato”, utilizando o nº do CPF e senha cadastrados no sistema. A 

partir do prazo descrito no item 8.1, o CDI estará disponibilizado na aba “Meus Concursos” 

- “CDI”, na respectiva inscrição para o cargo/função a qual concorre, contendo todas as 

informações sobre data, horário e local das provas. 
 
 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
mailto:contato@ibgp.org.br
mailto:contato@ibgp.org.br
http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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ONDE SE LÊ:  
9.7 Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), 
Carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CRC, CRM, CRP, CRA, etc.), Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, Carteira de Motorista com foto e Passaporte válido. A não 
apresentação de qualquer desses documentos não dará direito ao candidato de fazer a prova.  
 
LEIA-SE:  
9.7 O ingresso na sala de provas somente será permitido ao candidato que estiver munido de 

um dos documentos abaixo discriminados, com foto, válidos, em forma legível e em via 
original: 
a) Cédula de Identidade (RG) expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 

Comandos Militares, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 
Militares; 

b) Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, 
etc.);  

c) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), modelo novo com fotografia, que contenha o 
número da Cédula de Identidade (RG); 

d) Passaporte brasileiro, Certificado de Reservista, carteiras funcionais expedidas por órgão 
público, que por Lei Federal valham como identidade; 

e) Carteira de Trabalho com foto; 
f) Na hipótese de candidato estrangeiro, apresentação de um documento de identificação oficial 

de estrangeiro. 
 
ONDE SE LÊ:  
9.13 O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um dos 
objetos especificados no subitem 9.11, incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo que 
desligados, será automaticamente eliminado do Concurso Público. Não podendo alegar 
desconhecimento que não poderia portar tais objetos. 
 
LEIA-SE:  
9.13 O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando/manuseando qualquer 
um dos objetos especificados no subitem 9.11, incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo 
que desligados, poderá ser eliminado do Concurso Público, a critério de julgamento da comissão 
ouvido a banca. Não podendo alegar desconhecimento que não poderia portar tais objetos. 
 
ONDE SE LÊ:  
9.25O IBGP adotará as seguintes medidas preventivas durante a aplicação das provas: 

a) Para a chegada do candidato, na abertura do portão, estabelecerá metodologia de 
ordenamento de entrada do candidato, a fim de respeitar o distanciamento de 1,5 (um e 
meio) metros evitando proximidade de aglomerações que deverá estar descrita no CDI – 
Comprovante definitivo de Inscrição; 

b) Dentro do local de prova, no período de aplicação:  
I. Realizará e manterá a limpeza e desinfecção adequada de todos os locais de prova, 

principalmente as salas de prova e sanitários; 
II. Disponibilizará sabão e papel toalha nos banheiros para que todos os candidatos 

possam praticar a higienização das mãos sempre que utilizarem o banheiro na entrada 
e durante o período de prova; 

III. Recomendará que os candidatos evitem cumprimentos por meio de contatos físicos e 
o compartilhamento de objetos, estejam com a máscara durante todo o tempo e, 
quando precisar espirrar ou tossir, cobrir o nariz e a boca com o braço; 

IV. Recomendará que os candidatos usem calçado fechado, evitem levar bolsas, mochilas 
e, principalmente, telefone celular; 
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V. Recomendará que os candidatos levem sua garrafa com água de casa e priorizem o 
uso de objetos individuais para o consumo de água, uma vez que não será permitido 
o uso do bebedouro direto na fonte, mas somente com utensílios que possibilitem a 
retirada de água como copos descartáveis ou recipientes de uso individual; 

VI. Manterá portas e janelas das salas de provas abertas para garantir que os ambientes 
estejam arejados por ventilação natural; 

VII. Colocará em espaço isolado candidatos que porventura no ato da checagem de entrada 
apresentem febre acima de 37,5º; 

VIII. Disponibilizará as cadeiras/carteiras de prova com distanciamento mínimo de 1,0 
(um) metro lateral para esquerda, direita, frente e costa, para cada candidato. 

 
LEIA-SE:  
9.25O IBGP adotará as seguintes medidas preventivas para a aplicação das provas: 

c) Recomendação para que os candidatos evitem cumprimentos por meio de contatos físicos 
e o compartilhamento de objetos, que estejam com a máscara durante todo o tempo e, 
quando precisarem espirrar ou tossir, cobrirem o nariz e a boca com o braço; 

d) Recomendação para que os candidatos usem calçados fechados, evitem levar bolsas, 
mochilas e, principalmente, telefone celular; 

e) Recomendação para que os candidatos levem sua garrafa com água de casa e priorizem 
o uso de objetos individuais para o consumo de água, uma vez que não será permitido o 
uso do bebedouro direto na fonte, mas somente com utensílios que possibilitem a retirada 
de água utilizando copos descartáveis ou recipientes de uso individual; 

f) Dentro do local de prova, durante o período de aplicação:  
I. Para a chegada do candidato, na abertura do portão, o IBGP estabelecerá a 

metodologia de ordenamento de entrada do candidato, a fim de respeitar o 
distanciamento entre as pessoas, evitando proximidades e aglomerações, que 
estará descrita no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) 

II. Realizará e manterá a limpeza e desinfecção adequada de todos os locais de prova, 
principalmente as salas de realização de prova e sanitários; 

III. Disponibilizará sabão e papel toalha nos banheiros para que todos os candidatos 
possam praticar a higienização das mãos sempre que utilizarem o banheiro na 
entrada e durante o período de prova; 

IV. Manterá portas e janelas das salas de realização das provas abertas para garantir 
que os ambientes estejam arejados por ventilação natural; 

V. Fará a aferição de temperatura de todos os candidatos na entrada e colocará em 
espaço isolado aqueles que porventura apresentarem febre acima de 37,5º; 

VI. Disponibilizará as cadeiras/carteiras de prova com distanciamento mínimo de 1,0 
(um) metro lateral para esquerda, direita, frente e costa, para cada candidato. 

 
ONDE SE LÊ:  
10.1.4 A aplicação da Prova Objetiva ocorrerá na data provável de 06/12/2020 em dois turnos, 

divididos por cargo conforme o quadro a seguir: 
 
TURNO MANHÃ - 08h30 às 12h00 TURNO TARDE - 14h00 às 17h30 

101 – AGENTE DE SANEAMENTO 
102 – AUXILIAR DE SERVIÇO 
INTERNO/EXTERNO 

103 – COVEIRO 105 – MOTORISTA DE ÔNIBUS 

104 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 106 – MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 

107 – OPERADOR DE MÁQUINA E 
TRATOR 

108 – OPERADOR DE PATROL E 
RETROESCAVADEIRA 
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109 – OPERÁRIO I 201 – ELETRICISTA (Revogado) 
301 – AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

302 – AGENTE SANITÁRIO 

304 – COORDENADOR DO SIAT 303 – AUXILIAR E DEPTO PESSOAL 

306 – MONITOR INFANTIL 305 – FISCAL MUNICIPAL 

307 – SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 401 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
501 – ASSISTENTE SOCIAL CRAS 402 – TÉCNICO EM RX 
502 – ENFERMEIRO (Revogado) 506 – PROFESSOR MUNICIPAL I E II 

503 – FARMACÊUTICO 
507 – PROFESSOR MUNICIPAL III - 
PORTUGUÊS 

504 – FISIOTERAPEUTA  
505 - FONOAUDIÓLOGO  

508 -  VETERINÁRIO (Revogado)  

 
LEIA-SE:  
10.1.4 A aplicação da Prova Objetiva ocorrerá nas datas prováveis de 02/10/2021 (sábado) e 

03/10/2021 (domingo), nos turnos e divididos por cargos, conforme descrito nos quadros 
a seguir: 
 

DATA DA 
PROVA 

TURNO/ 
HORÁRIO 

CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA 

HORÁRIO DE 
ABERTURA E 

FECHAMENTO 
DO PORTÃO 

02/10/2021 
(SÁBADO) 

TARDE 
Das 

15h00min as 
17h00min 

101 – AGENTE DE SANEAMENTO Abertura 1(uma) 
hora antes do 

início da prova e 
fechamento 
15(quinze) 

minutos antes do 
horário de início 
da prova, a ser 
disponibilizado 

no CDI. 

103 – COVEIRO 

104 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

106 – OPERADOR DE MÁQUINA E TRATOR 

108 – OPERÁRIO I 

301 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

307 – SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 

 

DATA DA 
PROVA 

TURNO/ 
HORÁRIO 

CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA 

HORÁRIO DE 
ABERTURA E 

FECHAMENTO 
DO PORTÃO 

03/10/2021 
(DOMINGO) 

MANHÃ 
De 8h00min 
as 10h00min 

304 – COORDENADOR DO SIAT Abertura 1(uma) 
hora antes do 

início da prova e 
fechamento 
15(quinze) 

minutos antes do 
horário de início 
da prova, a ser 
disponibilizado 

no CDI. 

306 – MONITOR INFANTIL 

501 – ASSISTENTE SOCIAL CRAS 

502 – ENFERMEIRO (Revogado) 

503 – FARMACÊUTICO 

504 – FISIOTERAPEUTA 

505 - FONOAUDIÓLOGO 

508 -  VETERINÁRIO (Revogado) 
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DATA DA 
PROVA 

TURNO/ 
HORÁRIO 

CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA 

HORÁRIO DE 
ABERTURA E 

FECHAMENTO 
DO PORTÃO 

03/10/2021 
(DOMINGO) 

MANHÃ 
De 

11h30min as 
13h30min 

102 – AUXILIAR DE SERVIÇO INTERNO/EXTERNO Abertura 1(uma) 
hora antes do 

início da prova e 
fechamento 
15(quinze) 

minutos antes do 
horário de início 
da prova, a ser 
disponibilizado 

no CDI. 

105 – MOTORISTA DE ÔNIBUS 

107 – OPERADOR DE PATROL E RETROESCAVADEIRA 

201 – ELETRICISTA (Revogado) 

303 – AUXILIAR E DEPTO PESSOAL 

305 – FISCAL MUNICIPAL 

 

DATA DA 
PROVA 

TURNO/ 
HORÁRIO 

CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA 

HORÁRIO DE 
ABERTURA E 

FECHAMENTO 
DO PORTÃO 

03/10/2021 
(DOMINGO) 

TARDE 
De15h00min 
as 17h00min   

302 – AGENTE SANITÁRIO Abertura 1(uma) 
hora antes do 

início da prova e 
fechamento 
15(quinze) 

minutos antes do 
horário de início 
da prova, a ser 
disponibilizado 

no CDI. 

401 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

402 – TÉCNICO EM RX 

506 – PROFESSOR MUNICIPAL I E II 

507 – PROFESSOR MUNICIPAL III - PORTUGUÊS 

 
ONDE SE LÊ:  
10.1.7 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos), incluído a distribuição 

da prova o tempo para leitura das instruções e preenchimento da folha de respostas da prova, 
sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. 

 
10.1.7.1 No turno matutino, os portões serão abertos a partir das 07h30min e fechados, 

impreterivelmente, às 8h15min00seg. As provas serão realizadas com início previsto para 
às 08h30min e encerramento às 12h00min (horário oficial de Brasília/DF) de acordo com a 
duração da prova. 

 
10.1.7.2  No turno vespertino, os portões serão abertos a partir das 13h00min e fechados, 

impreterivelmente, às 13h45min00seg. As provas serão realizadas com início previsto 
para as 14h00min e encerramento às 17h30min (horário oficial de Brasília/DF) de acordo 
com a duração da prova. 

 
LEIA-SE:  
10.1.7 A duração da Prova será de 02h00min (duas horas) incluído a distribuição da prova o tempo 

para leitura das instruções e preenchimento da folha de respostas da prova, sendo 
responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. 

 
10.1.7.1 Os portões serão abertos em até 1(uma) hora antes do início da prova e fechados 

IMPRETERIVELMENTE, 15(quinze) minutos antes do início da prova. 
 

10.1.7.2 As provas serão realizadas de acordo com os horários estabelecidos no Comprovante 
Definitivo de Inscrição (CDI) e terão seu encerramento considerando a previsão de tempo 
de duração estabelecido no item 10.1.7 e o horário oficial de Brasília/DF. 
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ONDE SE LÊ:  
10.1.8 O Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) contendo o local, a sala, o horário e outras 

informações importantes sobre a realização das provas serão disponibilizados no endereço 
eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br, a partir de 01/12/2020. 

 
LEIA-SE:  
10.1.8 O Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) contendo o local, a sala, o horário e outras 

informações importantes sobre a realização das provas serão disponibilizados no endereço 
eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br, a partir de 28/09/2021. 

 
ONDE SE LÊ: 
10.1.22Os candidatos NÃO (Revogado) poderão levar o Caderno de Questões consigo mesmo 

depois de passado o período de sigilo (Revogado). 
 
LEIA-SE: 
10.1.22Após finalizada a prova, os candidatos poderão levar consigo o Caderno de Questões. 
 
ONDE SE LÊ: 
10.1.24Será considerado aprovado na Prova Objetiva deste Concurso Público, os candidatos que 

perfizerem o mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos atribuídos nas Provas 
Objetivas de Múltipla Escolha, com equivalência de 01 (um) ponto para cada acerto das 
questões de conhecimentos básicos e 02 (dois) pontos para cada acerto das questões de 
conhecimentos específicos. 

 
LEIA-SE: 
10.1.24Será considerado aprovado na Prova Objetiva deste Concurso Público, os candidatos que 

perfizerem o mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos atribuídos nas Provas 
Objetivas de Múltipla Escolha, com equivalência de pesos atribuídos no ANEXO III – 
Quadro de Provas. 

 
ONDE SE LÊ: 
10.1.26Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão disponibilizados no 

endereço eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br, no dia 06/12/2020, a partir das 20h00.  
 

10.1.27O Caderno de Questões das provas será divulgado no endereço eletrônico: 
www.ibgpconcursos.com.br, na mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante 
o prazo recursal. 

 
LEIA-SE: 
10.1.26Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão disponibilizados no 

endereço eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br, no dia de realização da prova, a partir 
das 20h00.  
 

10.1.27O Caderno de Questões das provas será divulgado no endereço eletrônico: 
www.ibgpconcursos.com.br, na mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante 
o prazo recursal. (Revogado) 

 
ONDE SE LÊ: 
10.2.15A comprovação dos títulos de formação acadêmica deverá observar obrigatoriamente: 

a) Ser apresentada mediante cópia, devidamente autenticada em cartório de serviços notariais 
(Revogado), sendo que somente serão computados como válidos os títulos pertinentes ao 
cargo para o qual concorre e realizados durante ou após a conclusão do curso exigido 
como requisito para o Concurso Público; 

http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
http://www.ibgpconcursos.com.br/
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LEIA-SE: 
10.2.15A comprovação dos títulos de formação acadêmica deverá observar obrigatoriamente: 

a) Ser enviada conforme previsto no item 10.2.7 e subitens, sendo que somente serão 
computados como válidos os títulos pertinentes ao cargo para o qual concorre e realizados 
durante ou após a conclusão do curso exigido como requisito para o Concurso Público; 

 
ONDE SE LÊ: 
10.2.18Para todos os cargos de nível superior, a comprovação dos títulos da experiência profissional 

deverá ser feita por meio de um dos seguintes documentos: 

a) Para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será necessária a entrega 
de três documentos: 

1 – Diploma do curso de ensino médio, graduação e/ou pós-graduação conforme a área 
de conhecimento a qual concorre, a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso, 
apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação 
conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores; e 

2 – Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), autenticada, contendo 
as páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o período 
(com início e fim, se for o caso), página subsequente do contrato de trabalho sem registro 
de emprego e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há 
mudança na razão social da empresa; e 

3 – Declaração assinada pelo representante do empregador de sua área de departamento 
pessoal ou recursos humanos com o período (com início e fim, se for o caso), atestando 
a escolaridade do cargo, apenas para as profissões que dependem de formação específica 
para sua atuação conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos 
regulamentadores, a espécie do serviço de nível médio ou superior realizado e a descrição 
das atividades desenvolvidas atinentes para o cargo ao qual concorre. 

b) Para exercício de atividade/instituição pública: será necessária a entrega de dois 
documentos:  

1 – Diploma do curso de ensino médio, graduação e/ou pós-graduação conforme a área 
de conhecimento a que concorre, a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso, 
apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação 
conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores; e 

2 – Declaração/certidão de tempo de serviço emitida pelo setor de recursos humanos da 
instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da 
declaração), atestando a escolaridade do cargo, apenas para as profissões que dependem 
de formação específica para sua atuação conforme determinação de conselhos de classe 
e/ou órgãos regulamentadores, a espécie do serviço de nível médio ou superior realizado 
e a descrição das atividades desenvolvidas atinentes para o cargo ao qual concorre. 

c) Para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato de trabalho 
(Pessoa Jurídica ou Física): será necessária a entrega de quatro documentos:  

1 – Diploma de ensino médio, graduação e/ou pós-graduação conforme a área de 
conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso, 
apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação 
conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores; e 

2 – Contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou seja, o candidato e o 
contratante, apenas para o caso de pagamento com Nota Fiscal; e 

3 – Declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso), 
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atestando a escolaridade do cargo, apenas para as profissões que dependem de formação 
específica para sua atuação conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos 
regulamentadores, a espécie do serviço de nível médio ou superior realizado e a descrição 
das atividades desenvolvidas atinentes para o cargo ao qual concorre; e 

4 – Notas fiscais emitidas pelo contratado, sendo pelo menos a primeira e a última nota 
fiscal do período trabalhado como contratado ou Recibo de Prestação de Serviço 
Autônomo (RPA) com a descrição do serviço prestado e período, emitido pelo 
Contratante. 

d) Para Microempreendedor Individual (MEI) para serviços específicos ao cargo ao 
qual concorre: será necessária a entrega de três documentos: 

1 – Diploma de ensino médio, graduação e/ou pós-graduação conforme a área de 
conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso, 
apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação 
conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores; e 

2 – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (MEI), contendo a 
identificação do candidato como microempreendedor, bem como a identificação da 
Ocupação e da Atividade relacionadas à área específica para o cargo ao qual concorre; e 

3 – Notas fiscais emitidas pelo contratado, sendo pelo menos a primeira e a última nota 
fiscal do período trabalhado como contratado. 

 
LEIA-SE: 
10.2.18Para todos os cargos de nível superior, a comprovação dos títulos para contagem de tempo 

da experiência profissional deverá ser feita por meio de um dos documentos relacionados 
em alguma das situações descritas: 

a) Quando no exercício de atividade em empresa/instituição privada: será necessário o 
envio dos três documentos a seguir: 

1 – Diploma do curso de ensino médio, graduação e/ou pós-graduação conforme a área 
de conhecimento a qual concorre, a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso, 
apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação 
conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores; e 

2 – Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), autenticada (Revogado), 
contendo as páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador que informe 
o período (com data de início e fim, se for o caso), página subsequente do contrato de 
trabalho sem registro de emprego e qualquer outra página que ajude na avaliação, por 
exemplo, quando há mudança na razão social da empresa; e 

3 – Declaração assinada pelo representante do empregador de sua área de departamento 
pessoal ou recursos humanos com o período (com data de início e fim, se for o caso), 
atestando a escolaridade do cargo, apenas para as profissões que dependem de formação 
específica para sua atuação conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos 
regulamentadores, a espécie do serviço de nível médio ou superior realizado e a descrição 
das atividades desenvolvidas atinentes para o cargo ao qual concorre. 

b) Quando no exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio dos dois 
documentos a seguir:  

1 – Diploma do curso de ensino médio, graduação e/ou pós-graduação conforme a área 
de conhecimento a que concorre, a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso, 
apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação 
conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores; e 

2 – Declaração/certidão de tempo de serviço emitida pelo setor de recursos humanos da 
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instituição, que informe o período (com data de início e fim, até a data da expedição da 
declaração), atestando a escolaridade do cargo, apenas para as profissões que dependem 
de formação específica para sua atuação conforme determinação de conselhos de classe 
e/ou órgãos regulamentadores, a espécie do serviço de nível médio ou superior realizado 
e a descrição das atividades desenvolvidas atinentes para o cargo ao qual concorre. 

c) Quando no exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato de trabalho 
(Pessoa Jurídica ou Física): será necessário o envio dos quatro documentos a seguir:  

1 – Diploma de ensino médio, graduação e/ou pós-graduação conforme a área de 
conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso, 
apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação 
conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores; e 

2 – Contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou seja, o candidato e o 
contratante, apenas para o caso de pagamento com Nota Fiscal; e 

3 – Declaração do contratante que informe o período (com data de início e fim, se for o 
caso), atestando a escolaridade do cargo, apenas para as profissões que dependem de 
formação específica para sua atuação conforme determinação de conselhos de classe e/ou 
órgãos regulamentadores, a espécie do serviço de nível médio ou superior realizado e a 
descrição das atividades desenvolvidas atinentes para o cargo ao qual concorre; e 

4 – Notas fiscais emitidas pelo contratado, sendo pelo menos a primeira e a última nota 
fiscal do período trabalhado como contratado ou Recibo de Prestação de Serviço 
Autônomo (RPA) com a descrição do serviço prestado e período, emitido pelo 
Contratante. 

d) Quando Microempreendedor Individual (MEI) para serviços específicos ao cargo 
ao qual concorre: será necessário o envio dos três documentos a seguir: 

1 – Diploma de ensino médio, graduação e/ou pós-graduação conforme a área de 
conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso, 
apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação 
conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores; e 

2 – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (MEI), contendo a 
identificação do candidato como microempreendedor, bem como a identificação da 
Ocupação e da Atividade relacionadas à área específica para o cargo ao qual concorre; e 

3 – Notas fiscais emitidas pelo contratado, sendo pelo menos a primeira e a última nota 
fiscal do período trabalhado como contratado. 

 
10.2.18.1. A apresentação dos documentos previstos no subitem 10.2.18 e conforme ANEXO 

IX não dispensa a apresentação do título necessário à habilitação ao cargo/função 
(diploma de graduação). 

 
ONDE SE LÊ: 
10.2.19Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, será considerado o mínimo de 

6 (seis) meses e não serão consideradas fração de dias nem sobreposição de tempo. 
 

LEIA-SE: 
10.2.19Para efeito de pontuação referente a contagem de tempo da experiência profissional, será 

considerado o mínimo de 6 (seis) meses e não serão consideradas fração de dias nem 
sobreposição de tempo. 
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INCLUI-SE: 
10.2.22Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, as profissões que dependem 

de formação específica para sua atuação, conforme determinação de conselhos de classe e/ou 
órgãos regulamentadores, somente serão consideradas após a conclusão da escolaridade 
estabelecida como pré-requisito ao cargo/função pretendido. 

 
ONDE SE LÊ: 
12.3Os recursos devem seguir as seguintes determinações:  

a) Ser preferencialmente digitado ou datilografado (Revogado); 

b) Com indicação do número da questão impugnada, da resposta do gabarito oficial e da 
resposta marcada pelo candidato ou procedimento que está sendo contestado/recorrido; 

c) Em folhas separadas, com uma capa conforme modelo a ser disponibilizado para cada 
questão recorrida/objeto, nota ou procedimento, ou seja, cada questão/objeto recorrido 
deverá ser apresentado em folha separada com a respectiva capa; 

d) Com identificação do candidato apenas na Capa do recurso; 

e) Sem qualquer identificação do candidato no corpo do recurso/fundamentação; 

f) Com argumentação lógica, consistente e acrescido da indicação bibliográfica pesquisada 
pelo candidato para fundamentar seus questionamentos. 

 
LEIA-SE: 
12.3Os recursos devem seguir as seguintes determinações:  

a) Ser preferencialmente digitado ou datilografado (Revogado); 

b) Não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso, no caso de recurso 
contra questões da Prova Objetiva, gabaritos preliminares e totalização; 

c) Indicar o número da questão impugnada, da resposta do gabarito oficial e da resposta 
marcada pelo candidato ou procedimento que está sendo contestado/recorrido; 

d) Ser elaborado com argumentação lógica, consistente e, no caso de recurso contra questões 
da Prova Objetiva, Discursiva e/ou gabaritos preliminares, ser fundamentado exclusiva e 
expressamente na bibliografia referenciada nesse Edital, com indicação precisa do 
nome do autor, título, edição, capítulo, página e trecho no qual sua irresignação se origina; 

e) Proceder ao confronto analítico entre suas razões de sua irresignação, a bibliografia 
referenciada neste Edital, e o ato decisório objeto do recurso; 

Apresentar a fundamentação referente apenas à questão previamente selecionada para 
recurso, sendo necessário, obrigatoriamente, a citação da referência bibliográfica 
utilizada para tal recurso constando nome, versão, capítulo e páginas da referência. 

 
ONDE SE LÊ:  
12.6Serão indeferidos os recursos que:  

a) Não estiverem devidamente fundamentados e acompanhados de bibliografia de pesquisa; 

b) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes e acompanhados de bibliografia 
de pesquisa; 

c) Forem encaminhados via fax, telegrama, ou via internet fora do endereço eletrônico/link 
definido no item 12.2, com exceção a situação prevista no item 12.1.1; 

d) Forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no item 12.1; 

e) Apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para 
recurso; 

f) Apresentarem argumentação idêntica à constante de outro(s) recurso(s); 
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g) Apresentarem teor que desrespeite a banca examinadora; 

h) Apresentarem teor referente a terceiros; 

i) Forem encaminhados de forma coletiva; 

j) Não informar o número correto da questão a qual postula o recurso; 

k) Não atenderem às exigências previstas no subitem 12.3; 

l) Não atenderem as exigências estabelecidas nesse Edital. 
 
12.6.1 O recurso deverá ser apresentado com argumentação lógica e consistente, ter no máximo 

3.000 (três mil) caracteres por recurso/questão e devendo ter contido dentro do texto a 
bibliografia de suporte no início da argumentação. 

 
LEIA-SE: 
12.6Serão indeferidos os recursos que:  

m) Não estiverem devidamente fundamentados e amparados no referencial bibliográfico 
desse Edital, com sua citação; 

n) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 

o) Forem encaminhados via telegrama ou via internet fora do endereço eletrônico/link 
definido nesse Edital; 

p) Forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no item 12.1; 

q) Apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para 
recurso; 

r) Não informar o número correto da questão a que postula o recurso; 

s) Apresentarem argumentação idêntica à constante de outro(s) recurso(s); 

t) Apresentarem teor que desrespeite a banca examinadora; 

u) Apresentarem teor contra terceiros; 

v) Forem encaminhados de forma coletiva; 

w) Não atenderem as exigências estabelecidas nesse Edital. 

 
12.6.1 O recurso deverá ser apresentado com argumentação lógica e consistente, ter no máximo 

3.000 (três mil) caracteres por recurso/questão sem imagem e conter dentro do texto o 
referencial bibliográfico gramatical de suporte no início da argumentação. 

 
ONDE SE LÊ:  
12.16Não haverá reapreciação de recursos.  
 
LEIA-SE: 
12.16Não haverá reapreciação de recursos pelos membros da banca examinadora.  
 
ONDE SE LÊ:  
17.11A comprovação da tempestividade dos laudos médicos, pedidos de isenção e/ou de outros 

documentos será feita, quando encaminhados por SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso 
de Recebimento), pela data de postagem constante no envelope e, quando entregues 
pessoalmente, por protocolo de recebimento atestando exclusivamente a entrega dos 
documentos. No protocolo, constarão o nome do candidato, a inscrição, o nome do cargo para 
o qual concorre e a data de entrega. O conteúdo do envelope entregue ou encaminhado via 
SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), é de exclusiva responsabilidade 
do candidato. 
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LEIA-SE: 
17.11A comprovação da tempestividade dos laudos médicos, pedidos de isenção e/ou de outros 

documentos será feita: 
a) Quando enviados por e-mail: pela data e horário de envio da mensagem original; 
b) Quando encaminhados por SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), 

pela data de postagem constante no envelope; 
c) Quando entregues pessoalmente: pelo protocolo de recebimento atestando exclusivamente 

a entrega dos documentos. No protocolo, constarão o nome do candidato, a inscrição, o 
nome do cargo/função para o qual concorre e a data de entrega.  

 
17.11.1. O conteúdo do envelope entregue pessoalmente ou encaminhado via SEDEX ou CARTA, 

ambos com AR (Aviso de Recebimento), é de exclusiva responsabilidade do candidato. 
 
 

ANEXO IX - CRITÉRIOS PARA A PROVA DE TÍTULOS 
 

ONDE SE LÊ: 
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LEIA-SE: 

 
 
 
Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 
 

Bom Jardim de Minas, 15 de março de 2021. 
 
 

JOAQUIM LAÉRCIO RODRIGUES  
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS 
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