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A Prefeitura Municipal de Montes Claros, torna pública a presente retificação:

No subitem 7.2.12., onde se lê:
7.2.12.No comparecimento à entrevista devolutiva, o candidato pode ou não estar acompanhado de
um psicólogo; caso esteja, esse deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho Regional de
Psicologia  -  CRP.  A  entrevista  devolutiva  será  exclusivamente  de  caráter  informativo,  para
esclarecimento do motivo da inaptidão do candidato ao concurso, não sendo, em hipótese alguma,
considerada como recurso ou nova oportunidade de realização do teste. O Psicólogo contratado
pelo  candidato,  não  poderá  ter  nenhum  vínculo  com  a  SEPLAG/PMMC  ou  com  a  comissão
instituída para este fim, se for o caso, ou com empresas que executaram a avaliação, se for o caso.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
7.2.12.Será facultado ao candidato e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio
de entrevista devolutiva. Na hipótese de recurso à instância competente, o candidato poderá ser
assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que
fundamentará o pedido e a revisão do processo de avaliação do recorrente, com base nas provas
realizadas. Todos os demais itens da Resolução CFP 01\2002 deverão ser cumpridos.

No subitem 7.2.16., onde se lê:
7.2.16. Para a divulgação dos resultados, que ocorrerá até o dia 28/03/2016, será observado o
previsto na Resolução nº 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia, artigo 6º que estabelece a
publicação do resultado da Avaliação e será feita em conjunto com a prova de títulos, conforme
item 7.3 deste Edital.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
7.2.16. Para a divulgação dos resultados, que ocorrerá até o dia 30/03/2016, será observado o
previsto na Resolução nº 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia, artigo 6º que estabelece a
publicação do resultado da Avaliação.

No subitem 7.4., onde se lê:
7.4. O resultado da Avaliação Psicológica e da Prova de Títulos será divulgado, em conjunto, até o
dia 28/03/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
7.4. O resultado da Avaliação Psicológica será divulgado até o dia 30/03/2016.

No subitem 9.3.3., onde se lê:
9.3.3.  A lista dos candidatos  que participarão da Investigação Social  será divulgada  até o dia
01/04/2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e no quadro de avisos da Sede da
Prefeitura Municipal de Montes Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
9.3.3.  A lista dos candidatos  que participarão da Investigação Social  será divulgada  até o dia
06/04/2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e no quadro de avisos da Sede da
Prefeitura Municipal de Montes Claros. Constará da lista apenas os candidatos que participarão do
primeiro  Curso  de  Capacitação  e  Formação,  a  Investigação  Social  dos  demais  classificados



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
     DA GUARDA MUNICIPAL
6ª RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2015

ocorrerá durante  o segundo Curso de Capacitação e  Formação,  conforme o item 9.4.2.  deste
Edital.

No subitem 9.3.8., onde se lê:
9.3.8. A entrega da documentação para a Investigação Social – Toda documentação relacionada
nos subitens 9.3.4., 9.3.5 e 9.3.6 deverá ser entregue no dia 04/04/2016, dia do início do curso de
formação,  estando  escrito  no  envelope:  INVESTIGAÇÃO  SOCIAL/CONCURSO  GUARDA
MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/2015.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
9.3.8. A entrega da documentação para a Investigação Social – Toda documentação relacionada
nos subitens 9.3.4., 9.3.5 e 9.3.6 deverá ser entregue no dia 07/04/2016, dia do início do curso de
formação,  estando  escrito  no  envelope:  INVESTIGAÇÃO  SOCIAL/CONCURSO  GUARDA
MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/2015.  Só deverá entregar a
documentação exigida os candidatos que participarão do primeiro Curso de Capacitação e
Formação, conforme o item 9.4.2. deste Edital. 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.

No subitem 9.4.1., onde se lê:
9.4.1. Os demais candidatos inicialmente não participarão do Curso de Capacitação e Formação e
deverão aguardar até 15 dias do início do curso, pois ainda poderão ser chamados, conforme itens
9.10 e 9.11 deste Edital.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
9.4.1. Os demais candidatos inicialmente não participarão do Curso de Capacitação e Formação,
poderão ser chamados conforme previsto nos itens 9.10 e 9.11 deste Edital.

Acresce-se no item 9.4 do Edital o seguinte subitem:
9.4.2. Ocorrerão dois Cursos de Capacitação e Formação, o primeiro, com início em 07/04/2016,
será realizado com 61 (sessenta e um) candidatos, sendo formado pelo primeiro classificado para o
cargo de Analista de Segurança,  as 13 (treze) melhores classificadas para o cargo de Guarda
Municipal (feminino) e os 47 (quarenta e sete) melhores classificados para o cargo de Guarda
Municipal (Masculino). 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).

Acresce-se no item 9.4 do Edital o seguinte subitem:
9.4.3.  Caso  ocorra  a  desistência  ou  eliminação  de  algum  candidato  no  primeiro  Curso  de
Capacitação  e  Formação,  poderão  ser  chamados  para  fazer  o  curso  os  demais  classificados,
obedecida a ordem de classificação.
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No subitem 9.6., onde se lê:
9.6. A lista por ordem de classificação (somatório da prova de múltipla escolha e de títulos) será
divulgada no site www.montesclaros.mg.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros
até o dia 01/04/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
9.6. A lista por ordem de classificação (somatório da prova de múltipla escolha e de títulos) será
divulgada no site www.montesclaros.mg.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros
até o dia 06/04/2016.

No subitem 9.10., onde se lê:
9.10. Em até 15 dias do início do curso, caso ocorra desistência ou eliminação de algum candidato,
os candidatos até então não classificados para o curso poderão ser chamados para fazer o curso,
obedecida a ordem de classificação (conforme item 9.4.1 deste Edital).

Leia-se, corrija-se e registre-se:
9.10.  Caso  ocorra  desistência  ou  eliminação  de  algum  candidato  no  segundo  Curso  de
Capacitação e Formação, os candidatos até então não classificados para o curso poderão ser
chamados para fazer  o curso,  obedecida a ordem de classificação (conforme item 9.4.1 deste
Edital).

No subitem 9.11., onde se lê:
9.11. Até o dia 19/04/2016 a SEPLAG/PMMC emitirá listagem com a situação dos candidatos que
inicialmente não foram convocados para o curso (se serão convocados para o curso, caso ocorra o
descrito no item 9.10 ou se serão eliminados).

Leia-se, corrija-se e registre-se:
9.11.  Em  até  15  dias  após  o  início  do  segundo  Curso  de  Capacitação  e  Formação  a
SEPLAG/PMMC  emitirá  listagem  com  a  situação  dos  candidatos  que  inicialmente  não  foram
convocados para o curso (se serão convocados para o curso, caso ocorra o descrito no item 9.10
ou se serão eliminados).

No subitem 11.1.11., onde se lê:
11.1.11. Resultado da Avaliação Psicológica e da Prova de Títulos: até o dia 28/03/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
11.1.11. Resultado da Avaliação Psicológica: até o dia 30/03/2016.

No subitem 11.1.12., onde se lê:
11.1.12.  Resultado  da  Avaliação  Psicológica  e  da  Prova  de Títulos,  após  recursos:  até  o  dia
01/04/2016.
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Leia-se, corrija-se e registre-se:
11.1.12.  Resultado  da  Avaliação  Psicológica  e  da  Prova  de Títulos,  após  recursos:  até  o  dia
06/04/2016.

No subitem 12.5.7., onde se lê:
12.5.7. Contra o resultado da Avaliação Psicológica e da Prova de Títulos, fundamentando o motivo
do recurso (no caso da Avaliação Psicológica) na ocorrência de eventuais  erros na análise da
documentação (no caso da prova de títulos), dias 29, 30 e 31/03/2016, das 8h às 17h.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
12.5.7. Contra o resultado da Prova de Títulos, na ocorrência de eventuais erros na análise da
documentação (no caso da prova de títulos), dias 29, 30 e 31/03/2016, das 8h às 17h. Contra o
resultado da Avaliação Psicológica,  fundamentando o motivo do recurso (no caso da Avaliação
Psicológica), dias 01, 04 e 05/04/2016 das 8h às 17h.

No subitem 12.5.7.1., onde se lê:
12.5.7.1.  Até o dia 01/04/2016,  a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos,  no sítio
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e na sede da Prefeitura de Montes Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
12.5.7.1.  Até o dia 06/04/2016,  a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos,  no sítio
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e na sede da Prefeitura de Montes Claros.

Montes Claros, 30 de março de 2016.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal


