
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
     DA GUARDA MUNICIPAL
4ª RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2015

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

No subitem 7.2.2., onde se lê:
7.2.2.  A lista  dos candidatos  que participarão  da Avaliação  Psicológica,  bem como o local  da
realização  da  avaliação  e  a  data  serão  divulgados  até  o  dia  12/02/2016,  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:
7.2.2.  A lista  dos candidatos  que participarão  da Avaliação  Psicológica,  bem como o local  da
realização  da  avaliação  e  a  data  serão  divulgados  até  o  dia  19/02/2016,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br e no quadro de avisos da Sede da Prefeitura Municipal de Montes
Claros.

No subitem 7.2.16., onde se lê:
7.2.16. Para a divulgação dos resultados, que ocorrerá até o dia 23/02/2016, 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 16/03/2016, 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.

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 23/02/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
7.4. O resultado da Avaliação Psicológica e da Prova de Títulos será divulgado, em conjunto, até o
dia 16/03/2016.

No subitem 8.1., onde se lê:
8.1. O candidato considerado APTO no Exame de Avaliação Psicológica deverá se submeter a
Exames  clínicos  e  Toxicológico,  que  será  realizado  às  expensas  do  candidato  em
clínicas/laboratórios credenciados pela SEPLAG/PMMC.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
8.1.  O candidato deverá se submeter a Exames clínicos e Toxicológico,  que será realizado às
expensas do candidato em clínicas/laboratórios de sua livre escolha.



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
     DA GUARDA MUNICIPAL
4ª RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2015

No subitem 8.2., onde se lê:
8.2. As listas dos candidatos que participarão dos Exames Clínicos e Toxicológico, bem como dos
locais  credenciados,  serão  divulgadas  até  o  dia  02/03/2016,  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:
8.2. As listas dos candidatos que participarão dos Exames Clínicos e Toxicológico serão divulgadas
até o dia 12/02/2016, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e no quadro de avisos da
Sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros.

No subitem 8.9., onde se lê:
8.9. O candidato deverá apresentar-se portando documento oficial de identificaçao constante no
item 5.6.9.1deste Edital e os seguintes exames, datados de no máximo 30 (trinta) dias, realizados
as  suas  expensas  em  laboratórios  de  sua  livre  escolha,  dentre  as  clinicas/laboratórios
credenciados pela SEPLAG/PMMC para a realizaçao dos exames medicos:
a) Clinico e antropometrico, com laudo medico;
b) Exame otorrinolaringológico com audiometria tonal e vocal;
c) Acuidade visual e, quando indicado, exame oftalmológico;
d) Radiografia do tórax, em incidencia póstero anterior com laudo medico;
e)  Sangue:  imunofluorescencia  para  Trypanosoma  Cruzi;  hemograma  completo  (contagem  e
indices hematimetricos da serie vermelha, serie branca e plaquetas; dosagem de glicose; HBS Ag;
anti-HCV (em caso de positividade, fazer PCR – Reaçao da Cadeia da polimerase do virus da
hepatite  “C”;  transaminase  glutamico-piruvico  (TGP);  gama  glutamil-  transferase  (Gama  GT);
creatinina; TSH.
f) Urina: rotina; teste para detecçao de metabólitos de THC; teste para detecçao de metabólitos de
cocaina;
g) Exame parasitológico de fezes;
h) Eletroencefalograma, com laudo;
i) Eletrocardiograma, com laudo

Leia-se, corrija-se e registre-se:
8.9. O candidato deverá apresentar-se portando documento oficial de identificaçao constante no
item 5.6.9.1deste Edital e os seguintes exames, datados de no máximo 30 (trinta) dias, realizados
as suas expensas em laboratórios de sua livre escolha, para a realizaçao dos exames medicos:
a) Clinico e antropometrico, com laudo medico;
b) Exame otorrinolaringológico com audiometria tonal e vocal;
c) Acuidade visual e, quando indicado, exame oftalmológico;
d) Radiografia do tórax, em incidencia póstero anterior com laudo medico;
e)  Sangue:  imunofluorescencia  para  Trypanosoma  Cruzi;  hemograma  completo  (contagem  e
indices hematimetricos da serie vermelha, serie branca e plaquetas; dosagem de glicose; HBS Ag;
anti-HCV (em caso de positividade, fazer PCR – Reaçao da Cadeia da polimerase do virus da
hepatite  “C”;  transaminase  glutamico-piruvico  (TGP);  gama  glutamil-  transferase  (Gama  GT);
creatinina; TSH.
f) Urina: rotina; teste para detecçao de metabólitos de THC; teste para detecçao de metabólitos de
cocaina;
g) Exame parasitológico de fezes;
h) Eletroencefalograma, com laudo;
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i) Eletrocardiograma, com laudo

No subitem 11.1.11., onde se lê:
11.1.11. Resultado da Avaliação Psicológica e da Prova de Títulos: até o dia 23/02/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
11.1.11. Resultado da Avaliação Psicológica e da Prova de Títulos: até o dia 16/03/2016.

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
02/03/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
11.1.12.  Resultado  da  Avaliação  Psicológica  e  da  Prova  de Títulos,  após  recursos:  até  o  dia
23/03/2016.

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 25, 26 e 29/02/2016, das 8h às 17h.

Leia-se, corrija-se e registre-se:
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 18, 21 e 22/03/2016, das 8h às 17h.

No subitem 12.5.7.1., onde se lê:
12.5.7.1.  Até o dia 02/03/2016,  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 23/03/2016,  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, 11 de fevereiro de 2016.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal


