CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
DA GUARDA MUNICIPAL
11ª RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2015

O Município de Montes Claros, torna pública a presente retificação:
No quadro da 7ª Retificação, onde se lê:

Evento
Data
Resultado do recurso contra a avaliação psicológica
Até o dia 20/01/2017
Retificação, se for o caso, da lista dos candidatos aptos Até o dia 20/01/2017
para o curso de formação com início previsto para março
de 2017
Leia-se:

Evento
Data
Resultado do recurso contra a avaliação psicológica
Até o dia 08/09/2017
Retificação, se for o caso, da lista dos candidatos aptos Até o dia 08/09/2017
para o curso de formação com início previsto para junho
de 2018
No subitem 9.3.8, onde se lê:
9.3.8-(...) Os demais candidatos classificados serão chamados a apresentar a
documentação exigida para a Investigação Social na data de início do segundo Curso
de Capacitação e Formação.
Leia-se:
9.3.8-(...) Os demais candidatos classificados serão chamados a apresentar a
documentação exigida para a Investigação Social nos dias 28, 29 e 30 de novembro
de 2017, na Secretaria de Defesa Social, localizada na Rua Tiradentes, nº 422 –
Centro, no horário das 8h às 17h, estando escrito no envelope: INVESTIGAÇÃO
SOCIAL/CONCURSO GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS 01/2015.
No subitem 9.7, onde se lê:
9.7-O Curso terá duração de 3 (três) meses e acontecerá do dia 28/03/2016 até o dia
24/06/2016. Neste período o candidato fará jus a 50% do vencimento básico do cargo.
As aulas ocorrerão em período integral e poderão ocorrer aulas aos sábados e
feriados.
Leia-se:
9.7-O Curso terá duração de 3 (três) meses e acontecerá do dia 01/06/2018 até o dia
31/08/2018. Neste período o candidato fará jus a 50% do vencimento básico do cargo.
As aulas ocorrerão em período integral e poderão ocorrer aulas aos sábados e
feriados.

9.11-Exclui o subítem 9.11 do Edital.
No subitem 9.12, onde se lê:
9.12-O resultado do Curso de Formação será divulgado até o dia 25/06/2016.
Leia-se:
9.12-O resultado do Curso de Formação será divulgado até o dia 10/09/2018.
No subitem 9.4.2 do Edital, onde se lê:
9.4.2-(...) O segundo Curso de Capacitação e Formação tem previsão de início para o
mês de março de 2017, com os demais 70 (setenta) classificados dentro do número de
vagas para o cargo de Guarda Municipal (Masculino).
Leia-se:
9.4.2-(...) O segundo Curso de Capacitação e Formação tem previsão de início para o
mês de Junho de 2018, com os demais classificados dentro do número de vagas para
o cargo de Guarda Municipal (Masculino).
No subitem 11.1.15 do Edital, onde se lê:
11.1.15-Resultado da Investigação Social: durante o curso de formação até o dia
20/06/2016.
Leia-se:
11.1.15-Resultado da Investigação Social: até o dia 31/08/2018.
No subitem 11.1.17 do Edital, onde se lê:
11.1.17-Resultado do Curso de Formação: até o dia 25/06/2016.
Leia-se:
11.1.17-Resultado do Curso de Formação: até o dia 10/09/2018.
No subitem 11.1.18 do Edital, onde se lê:
11.1.18-Resultado do Curso de Formação, após recursos: até o dia 30/06/2016.
Leia-se:
11.1.18-Resultado do Curso de Formação, após recursos: até o dia 18/09/2018.
No subitem 11.1.19 do Edital, onde se lê:
11.1.19-Resultado Final do Concurso Publico (coincidindo com o final do curso de
formação): até o dia 25/06/2016. Neste resultado, constará a classificação dos
candidatos, em ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na Prova de

Múltipla Escolha e na Prova de Títulos, considerando-se o resultado obtido no curso
de Formação.
Leia-se:
11.1.19-Resultado Final do Concurso Publico (coincidindo com o final do curso de
formação): até o dia 10/09/2018. Neste resultado, constará a classificação dos
candidatos, em ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na Prova de
Múltipla Escolha e na Prova de Títulos, considerando-se o resultado obtido no curso
de Formação.
No subitem 11.1.20 do Edital, onde se lê:
11.1.20-Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o
dia 30/06/2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e na sede da
Prefeitura Municipal de Montes Claros.
Leia-se:
11.1.20-Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o
dia 18/09/2018, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e no edifício central
da Prefeitura Municipal de Montes Claros.
No subitem 11.4 do Edital, onde se lê:
11.4-Não serão divulgados nomes e pontos dos candidatos eliminados ou não
classificados no Concurso Público. O Relatório Geral, com a situação e notas dos
candidatos, poderá ser consultado pelos candidatos na sede do Município de Montes
Claros-MG
ou
através
do
extrato
de
notas,
no
sítio
eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br, após o dia 30/06/2016.
Leia-se:
11.4-Não serão divulgados nomes e pontos dos candidatos eliminados ou não
classificados no Concurso Público. O Relatório Geral, com a situação e notas dos
candidatos, poderá ser consultado pelos candidatos no edifício central da Prefeitura
Municipal de Montes Claros-MG ou através do extrato de notas, no sítio eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br, após o dia 18/09/2018.
No subitem 12.5.10 do Edital, onde se lê:
12.5.10-Contra o resultado do Curso de Formação, fundamentado o motivo do
recurso: dias 27,28 e 29/06/2016, das 8h às 17h.
Leia-se:
12.5.10-Contra o resultado do Curso de Formação, fundamentado o motivo do
recurso: dias 11,12 e 13/09/2018, das 8h às 17h.
No subitem 12.5.10.1do Edital, onde se lê:
12.5.10.1-Até o dia 30/06/2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos,
no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal de
Montes Claros.

Leia-se:
12.5.10.1-Até o dia 18/09/2018, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos,
no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e no edifício central da Prefeitura
Municipal de Montes Claros.
No subitem 12.5.11do Edital, onde se lê:
12.5.11-Contra o resultado final da classificação do Concurso, desde que esteja
devidamente fundamentado, dias 27,28 e 29/06/2016, das 8h às 17h.
Leia-se:
12.5.11-Contra o resultado final da classificação do Concurso, desde que esteja
devidamente fundamentado, dias 11, 12 e 13/09/2018, das 8h às 17h.
No subitem 12.5.11.1 do Edital, onde se lê:
12.5.11.1-Até o dia 30/06/2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos,
no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal de
Montes Claros.
Leia-se:
12.5.11.1-Até o dia 18/09/2018, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos,
no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e no edífício central da Prefeitura
Municipal de Montes Claros.
No subitem 12.8 do Edital, onde se lê:
12.8-A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos,
será feita até o dia 30/06/2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e na
sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros. No referido sítio eletrônico, o resultado
será divulgado por período máximo de 30(trinta) dias, para conhecimento dos
candidatos. Não haverá informação individual aos candidatos.
Leia-se:
12.8-A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos,
será feita até o dia 18/09/2018, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e no
edifício central da Prefeitura Municipal de Montes Claros. No referido sítio eletrônico, o
resultado será divulgado por período máximo de 30(trinta) dias, para conhecimento
dos candidatos. Não haverá informação individual aos candidatos.

Montes Claros, 07 de setembro de 2017.

Humberto Guimarães Souto
Prefeito de Montes Claros

