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RETIFICAÇÃO I AO EDITAL Nº 01/2021 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ACIMA-MG, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições, 

considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos exarados pelo Poder 

Legislativo, bem como a necessidade de correção de erros materiais, resolve RETIFICAR o Edital nº 01/2021, na 

forma seguinte. 

 

1 – O quadro do subitem 2.1 do Edital nº 01/2021 fica alterado na forma seguinte, considerando o ajuste da carga 

horária do cargo de Vigia, que é de 12/36h, e quantitativo de vagas para o cargo de Agente Administrativo, que é 

de 4 vagas apenas para ampla concorrência: 

 

Código Nome do Cargo 

Carga 

Horária 

Diária 

Escolaridade e Pré-

requisitos 

Remuneração 

Base 

Vagas 

AC1 PcD2 

CNF001 Vigia 12/36h 
Nível Elementar de 

Escolaridade (Alfabetizado) 
R$ 1.500,00 04 – 

CNM001 Agente Administrativo 6h Nível Médio Completo R$ 1.800,00 04 - 

 

2 – Fica inserido no Edital nº 01/2021 o seguinte item, renumerando-se os demais: 

4.3.1 Será permitido ao candidato realizar até duas inscrições no Concurso Público, para cargos e turnos de provas 

distintos, devendo efetuar o pagamento das respectivas taxas de inscrição. 

 

3 – Os subitens 4.2.1, 4.3.3.5, 4.7, 7.5 e 10.3 passam a ter a seguinte redação: 

 

4.2.1 Aos candidatos com dificuldade de acesso à Internet, haverá Posto de Inscrição na Sede da Câmara 

Municipal, localizada na Praça Santo Antônio, nº 130 - Centro, Rio Acima-MG, no horário das 08h30min às 

11h e das 13h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados. 

... 

4.3.3.5 Os boletos bancários emitidos a partir das 14h do dia 20 de dezembro de 2021 até às 23h59min do dia 20 

de janeiro de 2022, poderão ser reimpressos somente até o dia 21 de janeiro de 2022. 

... 

4.7 O Instituto Access disponibilizará, até o dia 18 de fevereiro de 2022, um computador com acesso à Internet, 

exclusivamente para atendimento a candidatos, no Posto de Inscrição na Sede da Câmara Municipal, 

localizada na Praça Santo Antônio, nº 130 - Centro, Rio Acima-MG. 

... 

7.5 A apresentação do “Requerimento de Isenção” ao Instituto Access, devidamente assinado, contendo a 

documentação discriminada no subitem 7.1.3.2, e os documentos a que se referem os subitens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

e 7.2.4 deste Edital, deverão ser entregues no Posto de Inscrição indicado no subitem 4.2.1 deste Edital, no prazo 

estabelecido na alínea “c” do subitem 7.1.3.1 deste Edital. 

... 
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10.3 A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão pessoalmente ou por procurador, no 

prazo estabelecido, mediante requerimento junto à Comissão de Fiscalização da Câmara Municipal de Rio Acima-

MG no Posto de Inscrição na Sede da Câmara Municipal, localizada na Praça Santo Antônio, nº 130 - 

Centro, Rio Acima-MG, horário das 08h às 11h00min e das 13h00min às 17h00min ou encaminhado, via Sedex, 

à  

instituição organizadora situada à Rua Viúva Lacerda, nº 58 – Humaitá – Rio de Janeiro/RJ –  

CEP 22261-050. 

 

3 – Em virtude da Lei Municipal nº 1.654, de 9 de agosto de 2021, fica concedida isenção do pagamento da taxa 

de inscrição aos doadores regulares de sangue e doadores de medula óssea, passando o Edital nº 01/2021 a ter a 

seguinte redação: 

 

7 – DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO 

7.1 – Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto nas seguintes situações: 

...  

7.1.3 – O candidato DOADOR REGULAR DE SANGUE e o DOADOR DE MEDULA ÓSSEA residentes no município de 

Rio Acima-MG, de acordo com a Lei Municipal nº 1.654, de 9 de agosto de 2021. 

... 

7.1.4.3 - Declarar no “Requerimento de Isenção” que: 

... 

c) é DOADOR REGULAR DE SANGUE toda pessoa que, comprovadamente, realizar pelo menos 02 (duas) doações, 

no período de 15 (quinze) meses anteriores à data limite para a respectiva inscrição no concurso público em que a 

isenção for pleiteada. 

d) é DOADOR REGULAR DE MEDULA ÓSSEA toda pessoa inscrita no Registro Nacional de Doadores Voluntários de 

Medula Óssea (REDOME). 

... 

7.8 – O candidato DOADOR REGULAR DE SANGUE e o DOADOR DE MEDULA ÓSSEA, para serem beneficiários da 

isenção da taxa de inscrição deverão, obrigatoriamente, apresentar ao Instituto Access, além do Requerimento de 

Isenção (Anexo V) preenchido e assinado, os seguintes documentos: 

7.8.1 – DOADOR REGULAR DE SANGUE: 

a) documento oficial de doação de sangue por, no mínimo, 02 (duas) vezes no período de 15 (quinze) meses 

anteriores à data limite para a respectiva inscrição no concurso público em que a isenção for pleiteada; e 

b) documento oficial de identificação com foto. 

7.8.2 – DOADOR REGULAR DE MEDULA ÓSSEA: 

a) comprovante de inscrição no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), mediante 

apresentação de documento oficial, como a carteira de doador de medula óssea ou termo de consentimento 

expedido por hemocentro autorizado; e 

b) documento oficial de identificação com foto; e 

7.9 – Para comprovar a qualidade de DOADOR REGULAR DE SANGUE e DOADOR REGULAR DE MEDULA ÓSSEA dos 

subitens 7.8.1 e 7.8.2, o candidato deverá apresentar documento original ou cópia autenticada em cartório, 

expedido, conforme o caso, por hemocentro, instituição oficial de saúde ou entidade receptora credenciada pela 

União, por Estado ou pelo Distrito Federal, ou por Município. 
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4 – O item 8.3.1 do Edital nº 01/2021 passa a ter a seguinte redação: 

8.3.1 - As Provas Objetivas serão realizadas no dia 20 de fevereiro de 2022 (domingo), na cidade de Rio Acima-

MG, observadas as condições abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.1 - O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) contendo os locais onde serão realizadas as provas será 

disponibilizado a partir do dia 14 de fevereiro de 2022 no endereço eletrônico www.access.org.br/rioacima-mg, 

devendo o candidato consultar e imprimir o documento. 

 

5 – Fica inserida no Anexo V do Edital nº 01/2021 a seguinte opção: 

 

(   ) Declaro, para efeito de concessão de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público para provimento de 

vagas da Câmara Municipal de Rio Acima-MG, sob as penas da lei, que sou DOADOR REGULAR DE SANGUE ou 

DOADOR REGULAR DE MEDULA ÓSSEA, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração. 

 

6 – O cronograma constante do Anexo I do Edital nº 01/2021 fica alterado na forma seguinte: 

 

Divulgação do deferimento definitivo de inscrições 
(Geral + PcD + Atendimento Especial) 

09/02/2022 

Divulgação dos locais de prova (CCI) 14/02/2022 

Realização das Provas Objetivas 20/02/2022 

Divulgação dos gabaritos preliminares 21/02/2022 

Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação preliminar dos gabaritos das 
Provas Objetivas 

22 a 24/02/2022 

Decisão dos recursos - gabaritos preliminares das Provas Objetivas 14/03/2022 

Resultado preliminar das provas objetivas 15/03/2022 

Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação do resultado preliminar das 

provas objetivas e critérios de desempate 
16 a 18/03/2022 

 

 

 

 

 

Data Cargos 
Turno/ 
Horário 

20 de fevereiro de 
2022 

Agente de Serviços, 
Agente Condutor e 
Analista Legislativo 

Manhã 
(de 09h00 às 

12h00) 

Agente Administrativo 
e Vigia 

Tarde 
(de 14h00 às 

17h00 

file:///C:/Users/t/Documents/IFES%20-%20Engenharia%20de%20Pesca/Fabio/PáginaPessoal/InstitutoACCESS/Projetos/2020/202001%20-%20Câmara%20Municipal%20de%20Vila%20Velha/Minutas/www.access.org.br/arantina


 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ACIMA-MG 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2021 

 

 

– 4 – 

 

7 – O Edital nº 01/2021 será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta Retificação. 

 

 

Rio Acima-MG, 26 de outubro de 2021. 

 

 

ODERALDO RIBEIRO DOS SANTOS 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Acima-MG 


