
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO
QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTES

CLAROS/MG

1ª RETIFICAÇÃO EDITAL 02/2015

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

- No subitem 1.1, onde se lê:
O  Concurso  Público  será  regulamentado  por  este  Edital,  por  seus  anexos,  avisos
complementares e eventuais retificações, sendo sua execução de responsabilidade da
Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão  da  Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros  –
SEPLAG/PMMC sob a supervisão da Comissão Especial  de Concursos instituída pela
Portaria nº 25 de 25 de maio de 2015.

Leia-se:
Concurso  Público  será  regulamentado  por  este  Edital,  por  seus  anexos,  avisos
complementares e eventuais retificações, sendo sua execução de responsabilidade da
Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão  da  Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros  –
SEPLAG/PMMC sob a supervisão da Comissão Especial  de Concursos instituída pela
Portaria nº 25 de 25 de maio de 2015, alterada pela Portaria nº75 de 22 de dezembro de
2015.

- No subitem 2.4.1, onde se lê:
Pessoas doadoras de sangue a instituições públicas de saúde e pessoas doadoras de
leite materno aos bancos de leite de referência municipal, nos termos das Leis Municipais
nº  3.888/2007 e nº 4.146/2009.  O pedido de isenção somente poderá ser feito se for
comprovado o mínimo de 3 (três) doações de sangue realizadas 12 (doze) meses antes
da data final das inscrições. O comprovante do ato de doação de sangue ou de doação de
leite materno deverá ser emitido pela instituição pública de saúde receptora ou pelo banco
de leite considerado de referência do município de Montes Claros, em papel timbrado e
devidamente  assinado  pela  autoridade  competente,  constando  o  nome  completo  do
candidato, nº de seu documento de identificação e as datas das doações efetivadas.

Leia-se:
Pessoas doadoras de sangue a instituições públicas de saúde e pessoas doadoras de
leite materno aos bancos de leite de referência municipal, nos termos das Leis Municipais
nº 3.888/2007 e nº 4.146/2009, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição. O pedido
de isenção somente poderá ser feito se for comprovado o mínimo de 3 (três) doações de
sangue realizadas 12 (doze) meses antes da data final das inscrições. O comprovante do
ato  de  doação  de  sangue  ou  de  doação  de  leite  materno  deverá  ser  emitido  pela
instituição pública de saúde receptora ou pelo banco de leite considerado de referência do
município de Montes Claros, em papel timbrado e devidamente assinado pela autoridade
competente,  constando  o  nome  completo  do  candidato,  nº  de  seu  documento  de
identificação e as datas das doações efetivadas.

- No subitem 6.13, onde se lê:
O resultado da Prova de Títulos será divulgado até o dia 05/04/2016.

Leia-se:
O resultado da Prova de Títulos será divulgado até o dia 12/04/2016.



- No anexo I, ficam excluídos do Edital 02/2015 do Concurso Público para provimento de
cargos  efetivos  do  quadro  de  pessoal   da  administração  do  município  de  Montes
Claros/MG os cargos Técnico em Administração(código de inscrição: 11) e Analista de
Planejamento de Orçamento Público (código de inscrição: 19).

-  Acresce-se no anexo I,  no  cargo Administrador  (código de inscrição:17)  4  (quatro)
vagas, ficando no total 9(nove) vagas, sendo 8 (oito) vagas gerais e 1(uma) vaga reserva
(vaga reservada para pessoas com deficiência, conforme especificado no subitem 3.2 do
Edital.).

-  No  anexo  II,  o  cargo  motorista  carteira  D,  código  de  inscrição  4,  fica  alterado  o
vencimento     básico atual de R$1.046,72(Hum mil, quarenta e seis reais e setenta e dois
centavos) para R$ 1.151,39(Hum mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e nove reais).

- No anexo II, ficam alterados os horários das provas de Ensino Médio Completo e Curso
Técnico Específico das 14 às 17 horas para 8 às 11 horas.

- No anexo IV, onde se lê:
LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIDOR PÚBLICO
1.  Conceito  de  administração  pública.  2.  Princípios  básicos  da administração  pública:
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência.  3.  A  probidade  na
administração pública. 4. Pessoas alcançadas pela Lei da Improbidade Administrativa. 5.
A responsabilidade  do  servidor  público.  6.  Código  de  Ética  Profissional  do  Servidor
Público do Poder Executivo Municipal (Lei Municipal nº 3.177,  de 23 de dezembro de
2003).   7.Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos.  8.  Constituição  da  República
Federativa do Brasil: Art. 5º ao 7º. 9. Código Penal (Dos crimes contra o patrimônio e a
administração  pública).10.  Seguridade  social:  origem  e  evolução  legislativa  no  Brasil;
Conceito: organização e princípios constitucionais. 11. Seguridade Social na Constituição
de 1988. 12. Regime Próprio de Previdência Social na Constituição de 1988. 13. Emendas
Constitucionais nº.19/98, 20/98, 41/03, 47/05 e 70/2012. 14. Leis nº.9717/1998, 9796/99,
10.887/04  e  suas  alterações.  15.  Leis  Municipais  nº.008/2006  e  028/2010  e  sua
alterações.
Observação: A Legislação Municipal pode ser encontrada em 
www.montesclaros.mg.gov.br,  www.cmmoc.mg.gov.br.
Demais leis disponível em:  
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
www.senado.gov.br/legislacao

Leia-se:
LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIDOR PÚBLICO
1.  Conceito  de  administração  pública.  2.  Princípios  básicos  da administração  pública:
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência.  3.  A  probidade  na

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
http://www.senado.gov.br/legislacao
http://www.cmmoc.mg.gov.br/


administração pública. 4. Pessoas alcançadas pela Lei da Improbidade Administrativa. 5.
A responsabilidade  do  servidor  público.  6.  Código  de  Ética  Profissional  do  Servidor
Público do Poder Executivo Municipal (Lei Municipal nº 3.177,  de 23 de dezembro de
2003).   7.Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos.  8.  Constituição  da  República
Federativa do Brasil: Art. 5º ao 7º e Art. 37 ao 41. 9. Código Penal (Dos crimes contra o
patrimônio e a administração pública).10. Estatuto do Servidor Público do Município de
Montes Claros (Lei Municipal nº3.175/2003).
Observação: A Legislação Municipal pode ser encontrada em 
www.montesclaros.mg.gov.br,  www.cmmoc.mg.gov.br.
Demais leis disponíveis em:  
http://www4.planalto.gov.br/legislacao
www.senado.gov.br/legislacao

Montes Claros, 18 de Janeiro de 2016.

Ruy Adriano Borges Muniz.
Prefeito Municipal
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