
  

 

 

 

 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011 
EDITAL N. 02/11 – PRORROGA PRAZO DE INSCRIÇÃO E DATAS DAS PROVAS 

 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, através da Comissão Organizadora de Concurso 
Público - COCP, nomeada pelo Decreto n. 1598/11, alterado pelo Decreto n. 1.919/11 considerando a 
demora na homologação dos boletos bancários junto à Caixa Econômica Federal, resolve prorrogar o 
prazo para inscrição até 21/10/11, prorrogar a data das provas objetivas e ainda ampliar o prazo 
recursal para 03 (três) dias, retificando-se o edital regulamento da seguinte forma: 
 
1. Ficam retificados os itens 4.2, 5.10, 5.11, 9.1, 16.1, 17.7 e 17.14 do edital, os quais passam vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“4.2 O período de inscrições será de 23/09/11 a 21/10/11 com início as 10:00 horas e término as 23:59 

horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF), desde que seja efetuado o pagamento da taxa de 

inscrição  até o primeiro dia útil após o encerramento do prazo de inscrição.  

 

5.10 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa indeferidos será divulgada no site de 

divulgação do certame até dia 27/10/2011, podendo os interessados apresentar recurso contra a 

decisão.  

 

5.11 Os candidatos que tiverem os pedidos de isenção indeferidos poderão recorrer da decisão ou 

efetivar a inscrição com emissão do boleto bancário e pagamento da  taxa até dia 03/11/2011. 

 

7.5 A lista das inscrições deferidas será afixada no placar da Prefeitura Municipal e nos sítios de 

divulgação do certame e, havendo qualquer irregularidade o candidato deverá entrar em contato para 

providenciar a correção ou, se for o caso, protocolar recurso junto à Comissão Organizadora no prazo 

de até 03 (três) dias após a publicação de edital de homologação. 

 

9.1 As provas objetivas para todos os candidatos serão realizadas no dia 11/12/2011 (DOMINGO), em 

horários e locais previamente divulgados pela Comissão Organizadora do Concurso Público.  

 

16.1 Caberá apresentação de recurso devidamente fundamentado perante a Comissão Organizadora de 

Concurso, no prazo de 03 (três) dias, contados do primeiro dia subseqüente à data de publicação do ato 

e para impugnação do edital de abertura o prazo será de 05 (cinco) dias. 

 

17.7 O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da 

homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, a 

critério da Administração, mediante ato do Prefeito Municipal. 

 

17.14 O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e exames exigidos neste 

Edital e na legislação municipal perderá automaticamente o direito à investidura, podendo, no entanto, 

solicitar desistência provisória da vaga e reclassificação para o final da lista de aprovados, devendo a 

nova lista ser publicada na imprensa oficial.”    

 
 



  

 

 

 

2. Fica retificado o cronograma das atividades do concurso previsto no Anexo II do edital, da seguinte 
forma: 

 

EDITAL 01/11 

ANEXO III – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

DATAS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Até 23/09/11 
Publicação do Extrato do Edital 01 de abertura e regulamento do Concurso 

Público no Diário Oficial do Estado e  Jornal de circulação local 

Até 23/09/11 
Publicações do Edital de abertura no Placar da Prefeitura Municipal e nos sites 

da Prefeitura Municipal  www.consultarconcursos.com.br 

30/09/11 
Termino do prazo de 05 dias para impugnação do Edital e protocolo do Edital no 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIOS (Res. Normativa TCM n. 007/08) 

23/09/11 a 21/10/11 Período de inscrição 

27/10/11 Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa do concurso 

28 a 31/10/11 Prazo para recursos contra a decisão do indeferimento de isenção 

01/11/11 Julgamentos dos Recursos contra o indeferimento da isenção 

03/11/11 
Término do prazo para pagamento pelos candidatos que tiveram pedido de 

isenção  indeferidos 

10/11/11 Publicação da homologação das inscrições deferidas 

11 à 14/11/11 Prazo para recursos contra o indeferimento de inscrição 

16/11/11 Julgamento dos recursos sobre as inscrições 

05/12/11 Divulgação dos locais e horários para realização das Provas Escritas Objetivas 

11/12/11 (domingo) Realização das Provas Objetivas (1ª. etapa) 

12/12/11 Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas 

13 à 15/12/11 Prazo para recursos sobre gabaritos das Provas Objetivas 

20/12/11 Julgamento dos recursos dos gabaritos 

22/12/11 
Divulgação das notas das provas objetivas e convocação dos candidatos 

aprovados até o triplo das vagas para 2ª. etapa 

23 à 26/12/11 Prazo para recurso contra as notas das provas objetivas 

30/12/11 Julgamento dos recursos sobre as notas das provas objetivas 

06/01/12 Prazo para entrega dos títulos para candidatos de nível superior 

07/01/12 (sábado) Realização das provas práticas  da 2ª etapa 

13/01/12 Divulgação das notas das provas da 2ª. Etapa 

16 à 18/01/12 Prazo para recursos contra as notas das provas práticas e de avaliação física 

06/02/12 Julgamentos dos Recursos das provas práticas 

14/02/12 
Publicação do Edital dos resultados finais do concurso com classificação dos 

aprovados por cargo e ordem decrescente de pontos 

http://www.consultarconcursos.com.br/


  

 

 

 

15 à 17/02/12 Prazo para recursos contra os resultados finais 

20/02/12 Julgamento dos recursos sobre os resultados finais 

22/02/12 

Entrega dos resultados finais para fins de homologação pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal e Publicações no Placar da Prefeitura Municipal e site de 

divulgação do concurso 

23/02/12 
Data prevista para homologação dos resultados finais pelo Chefe do Poder 

Executivo e Publicação no Diário Oficial do Estado 

“. 
 

3. Fica assegurado aos candidatos aos cargos de Auxiliar de Vigilância, Auxiliar de Laboratório e Auxiliar 
Administrativo a restituição do valor pago à maior na inscrição, podendo ainda ocorrer  ressarcimento 
da taxa aos candidatos que comprovar a impossibilidade de realizar as provas em decorrência das 
alterações promovidas neste edital. 
 
 
Caldas Novas, aos 13 de Outubro de 2011.  
 

 
ANA CLAÚDIA OLIVEIRA ARAÚJO 

Presidenta da COCP 
 
 

CLEOMAR FRANCISCO MONTES                                           VILMAR IVO PEREIRA 
       Secretário da COCP                                                               Membro da COCP 


