
 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO
DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG

1ª RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2016

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

No subitem 5.6.1., onde se lê:

5.6.1. As provas serão aplicadas no dia 15/05/2016, no horário indicado para cada cargo no Anexo II  
deste Edital.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

5.6.1. As provas serão aplicadas no dia 22/05/2016, no horário indicado para cada cargo no Anexo II  
deste Edital.

No subitem 6.2., onde se lê:

6.2.   Somente os candidatos a cargos de nível superior de escolaridade participarão da Prova de 
Títulos.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.2.   Todos os candidatos participarão da Prova de Títulos.

No subitem 6.3., onde se lê:

6.3. A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada até o dia 25/05/2016, 
no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e no quadro de avisos da Sede 
da Prefeitura Municipal de Montes Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.3. A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada até o dia 01/06/2016, 
no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e no quadro de avisos da Sede 
da Prefeitura Municipal de Montes Claros.

No subitem 6.4.1., onde se lê:

6.4.1. A entrega da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser entregue, 
mediante protocolo, de 30/05/2016 a 03/06/2016 na recepção da Prefeitura Municipal de Montes  
Claros no horário das 08 às 17 horas, exceto no sábado, domingo ou feriados, estando escrito no  
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envelope:   PROVA  DE  TÍTULOS/CONCURSO  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MONTES  CLAROS 
SAUDE/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.4.1. A entrega da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser entregue, 
mediante protocolo, de 06/06/2016 a 10/06/2016 na recepção da Prefeitura Municipal de Montes  
Claros no horário das 08 às 17 horas, exceto no sábado, domingo ou feriados, estando escrito no  
envelope:   PROVA  DE  TÍTULOS/CONCURSO  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MONTES  CLAROS 
SAUDE/2016.

No subitem 6.4.7., onde se lê:

6.4.7. Título de Formação Profissional – Pós- Graduação (Especialização Lato Sensu, Mestrado ou 
Doutorado),  na área do cargo pleiteado ou em áreas afins, observando-se o disposto no Anexo V 
deste Edital. No caso de especialização, o curso deverá ter carga horária mínima de 360 horas e  
estar integralmente concluído.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.4.7. Título de Formação Profissional  –  Graduação,  Pós-Graduação (Especialização  Lato Sensu, 
Mestrado ou Doutorado), na área do cargo pleiteado ou em áreas afins, observando-se o disposto 
no Anexo V deste Edital. No caso de especialização, o curso deverá ter carga horária mínima de 360  
horas e estar integralmente concluído.

No subitem 6.13., onde se lê:

6.13. O resultado da Prova de Títulos será divulgado até o dia 10/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

6.13. O resultado da Prova de Títulos será divulgado até o dia 17/06/2016.

No subitem 8.1.7., onde se lê:

8.1.7.  Resultado  da Prova de  Múltipla  Escolha,  após  recursos  relativos  ao  Gabarito  Oficial:  dia 
25/05/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
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8.1.7.  Resultado  da Prova de  Múltipla  Escolha,  após  recursos  relativos  ao  Gabarito  Oficial:  dia 
01/06/2016.

No subitem 8.1.8., onde se lê:

8.1.8. Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 25/05/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.8. Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 01/06/2016.

No subitem 8.1.9., onde se lê:

8.1.9. Resultado da Prova de Títulos: até o dia 10/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.9. Resultado da Prova de Títulos: até o dia 17/06/2016.

No subitem 8.1.10., onde se lê:

8.1.10. Resultado da Prova de Títulos, após recursos: até o dia 17/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.10. Resultado da Prova de Títulos, após recursos: até o dia 24/06/2016.

No subitem 8.1.11., onde se lê:

8.1.11. Resultado Final do Concurso Público: até o dia 17/06/2016. Nesse Resultado, constará a  
classificação dos candidatos, em ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na Prova de 
Múltipla Escolha e na Prova de Títulos.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
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8.1.11. Resultado Final do Concurso Público: até o dia 24/06/2016. Nesse Resultado, constará a  
classificação dos candidatos, em ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na Prova de 
Múltipla Escolha e na Prova de Títulos.

No subitem 8.1.12., onde se lê:

8.1.12.  Resultado  Definitivo,  com  a  classificação  final  dos  candidatos,  será  feita  até  o  dia  
27/06/2016,  no  sítio  eletrônico  www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/  e  na  sede  da 
Prefeitura Municipal de Montes Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.1.12.  Resultado  Definitivo,  com  a  classificação  final  dos  candidatos,  será  feita  até  o  dia  
30/06/2016,  no  sítio  eletrônico  www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/  e  na  sede  da 
Prefeitura Municipal de Montes Claros.

No subitem 8.4., onde se lê:

8.4.  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/centralconcursos/, após o dia 27/06/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.4.  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/centralconcursos/, após o dia 30/06/2016.

No subitem 9.5.5., onde se lê:

9.5.5.  Contra  qualquer  questão  das  Provas  de  Múltipla  Escolha,  na  ocorrência  de  erros  no 
enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias 17, 18 e 19 de maio de 2016, das 8h 
às 17h.
9.5.5.1. Até o dia 25 de maio de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado do recurso, no sítio  
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/.
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Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.5.5.  Contra  qualquer  questão  das  Provas  de  Múltipla  Escolha,  na  ocorrência  de  erros  no 
enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias 24, 25 e 30 de maio de 2016, das 8h 
às 17h.
9.5.5.1. Até o dia 01 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado do recurso, no sítio 
eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/.

No subitem 9.5.6., onde se lê:

9.5.6.  Contra  o  resultado  da Prova de  Títulos,  na  ocorrência  de eventuais  erros  na  análise  da 
documentação, dias 13, 14 e 15 de junho de 2016, das 8h às 17h.
9.5.6.1. Até o dia 17 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.5.6.  Contra  o  resultado  da Prova de  Títulos,  na  ocorrência  de eventuais  erros  na  análise  da 
documentação, dias 20, 21 e 22 de junho de 2016, das 8h às 17h.
9.5.6.1. Até o dia 24 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

No subitem 9.5.7., onde se lê:

9.5.7.  Contra  o  resultado  final  da  classificação  no  Concurso,  desde  que  esteja  devidamente 
fundamentado, dias 20, 21 e 22 de junho de 2016, das 8h às 17h.
9.5.7.1. Até o dia 27 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

9.5.7.  Contra  o  resultado  final  da  classificação  no  Concurso,  desde  que  esteja  devidamente 
fundamentado, dias 27, 28 e 29 de junho de 2016, das 8h às 17h.
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9.5.7.1. Até o dia 30 de junho de 2016, a SEPLAG/PMMC informará o resultado dos recursos, no 
sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/ e na sede da Prefeitura de Montes 
Claros.

No subitem 9.8., onde se lê:

9.8. A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o 
dia 27 de junho de 2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/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, corrija-se e registre-se:

9.8. A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o 
dia 30 de junho de 2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos/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.

No anexo V, onde se lê:

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE COMPROVAÇÃO

Título Pontuação por 
Título Forma de comprovação

Curso de Pós-Graduação
(Especialização Lato Sensu –
carga horária mínima: 360 h)

07 pontos
Cópia  legível  do  Diploma,  Declaração  ou  Certificado  de 
Conclusão.

Curso de Pós-Graduação (Mestrado) 08 pontos Cópia legível do Certificado, Diploma ou da Ata de Defesa 
da dissertação.

Curso de Pós-Graduação (Doutorado) 10 pontos Cópia legível do Certificado, Diploma ou da Ata de Defesa 
da tese.

* Será considerada a maior titulação de cada candidato. A pontuação não será cumulativa.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE COMPROVAÇÃO
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Título Pontuação por 
Título Forma de comprovação

Curso de Graduação
(apenas  para  os  cargos  que  exigem 
curso técnico)

05 pontos Cópia legível do Diploma ou Declaração de Conclusão.

Curso de Pós-Graduação
(Especialização Lato Sensu –
carga horária mínima: 360 h)

07 pontos
Cópia  legível  do  Diploma,  Declaração  ou  Certificado  de 
Conclusão.

Curso de Pós-Graduação (Mestrado) 08 pontos Cópia legível do Certificado, Diploma ou da Ata de Defesa 
da dissertação.

Curso de Pós-Graduação (Doutorado) 10 pontos Cópia legível do Certificado, Diploma ou da Ata de Defesa 
da tese.

* Será considerada a maior titulação de cada candidato. A pontuação não será cumulativa.

Montes Claros, 04 de abril de 2016.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal


