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ALTERAÇÃO - DATAS 

 
A Comissão de Concurso Público da Câmara Municipal de Leme do Prado comunica a seguinte alteração no Edital 
de seu Concurso Público nº 01/2011: 
 
4 - DAS INSCRIÇÕES 
 
ONDE SE LÊ: 
4.1.2. Período: 10 a 27/01/2012 (exceto sábado e domingo) 
 
LEIA-SE: 
4.1.2. Período: 24/01/2012 a 24/02/2012 (exceto sábados e domingos) 
 
 
ONDE SE LÊ: 
4.2.1 Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço www.magnusconcursos.com.br, solicitada até às 
23:59 horas do dia 27/01/2012 (horário oficial de Brasília/DF), desde que efetuado seu pagamento até 30/01/2012. 
 
LEIA-SE: 
4.2.1 Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço www.magnusconcursos.com.br, solicitada até às 
23:59 horas do dia 24/02/2012 (horário oficial de Brasília/DF), desde que efetuado seu pagamento até 27/02/2012. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
4.8 O candidato abrangido pelo Decreto nº 6.593 de 02/10/08 que regulamenta o art. 11 da Lei nº 8.112 de 
11/12/90, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos poderá requerer a 
isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente nos dias 10 e 11/01/2012, na Câmara Municipal de 
Leme do Prado – Rua 05 de Junho, 174 – Centro - Leme do Prado / MG onde receberá o Formulário de Pedido de 
Isenção da Taxa de Inscrição. 
 
LEIA-SE: 
4.8 O candidato abrangido pelo Decreto nº 6.593 de 02/10/08 que regulamenta o art. 11 da Lei nº 8.112 de 
11/12/90, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos poderá requerer a 
isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente nos dias 24, 25, e 26/01/2012, na Câmara Municipal 
de Leme do Prado – Rua 05 de Junho, 174 – Centro - Leme do Prado / MG onde receberá o Formulário de Pedido 
de Isenção da Taxa de Inscrição. 
 
 
 
ONDE SE LÊ: 
4.8.5 A Comissão de Concurso Público consultará ao órgão gestor para confirmar a veracidade das informações 
prestadas, e farão publicar no site www.magnusconcursos.com.br a relação dos pedidos deferidos no dia 
13/01/2012, assegurado o direito de recurso junto à Comissão do Concurso Público, no prazo de dois dias úteis a 
partir do primeiro dia subseqüente à divulgação da relação de deferimentos, podendo ser via CORREIOS com 
Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo recursal. 
 
LEIA-SE: 
4.8.5 A Comissão de Concurso Público consultará ao órgão gestor para confirmar a veracidade das informações 
prestadas, e farão publicar no site www.magnusconcursos.com.br a relação dos pedidos deferidos no dia 
27/01/2012, assegurado o direito de recurso junto à Comissão do Concurso Público, no prazo de dois dias úteis a 
partir do primeiro dia subseqüente à divulgação da relação de deferimentos, podendo ser via CORREIOS com 
Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo recursal. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
4.10 Caso necessite de condições especiais para se submeter às provas previstas neste edital, o candidato ou seu 
procurador deverá solicitá-las por escrito, durante o período de inscrições, em envelope contendo externamente 
em sua face frontal, os seguintes dados: CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO - 
Edital nº 01/2011, O NOME DO CANDIDATO, NÚMERO DO CPF E O CARGO PLEITEADO, pessoalmente ou por 
meio de SEDEX com aviso de recebimento, com data de postagem até o dia 27/01/2012, para a Câmara Municipal 
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de Leme do Prado - Concurso Público 001/2011, Rua 05 de Junho, 174  – Centro - Leme do Prado / MG – CEP: 
39655-000. 
 
LEIA-SE: 
4.10 Caso necessite de condições especiais para se submeter às provas previstas neste edital, o candidato ou seu 
procurador deverá solicitá-las por escrito, durante o período de inscrições, em envelope contendo externamente 
em sua face frontal, os seguintes dados: CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO - 
Edital nº 01/2011, O NOME DO CANDIDATO, NÚMERO DO CPF E O CARGO PLEITEADO, pessoalmente ou por 
meio de SEDEX com aviso de recebimento, com data de postagem até o dia 24/02/2012, para a Câmara Municipal 
de Leme do Prado - Concurso Público 001/2011, Rua 05 de Junho, 174  – Centro - Leme do Prado / MG – CEP: 
39655-000. 
 
 
5 - DAS PROVAS 
 
ONDE SE LÊ: 
5.2.1 Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada do diploma ou certificado, expedido por 
instituição de ensino ou aperfeiçoamento de Recursos Humanos reconhecida oficialmente e entregues nos dias 28 
e 29/02/212 e 01/03/2012 pelo candidato ou pelo seu procurador, em envelope contendo externamente em sua 
face frontal, os seguintes dados: CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO - Edital nº 
01/2011, O NOME DO CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO. O candidato, deverá 
enviar por meio de SEDEX com aviso de recebimento, com data de postagem até o dia 01/03/2012, para a Câmara 
Municipal de Leme do Prado - Concurso Público 01/2011, Rua 05 de Junho, 174– Centro - Leme do Prado / MG – 
CEP: 39655-000. 
 
LEIA-SE: 
5.2.1 Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada do diploma ou certificado, expedido por 
instituição de ensino ou aperfeiçoamento de Recursos Humanos reconhecida oficialmente e entregues nos dias 20, 
21 e 22/03/2012 pelo candidato ou pelo seu procurador, em envelope contendo externamente em sua face frontal, 
os seguintes dados: CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO - Edital nº 01/2011, O 
NOME DO CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO. O candidato, deverá enviar por 
meio de SEDEX com aviso de recebimento, com data de postagem até o dia 22/03/2012, para a Câmara Municipal 
de Leme do Prado - Concurso Público 01/2011, Rua 05 de Junho, 174– Centro - Leme do Prado / MG – CEP: 
39655-000. 
 
6 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
ONDE SE LÊ: 
6.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no Município de Leme do Prado, no dia 12/02/2012 
 
6.1.2 Estarão afixadas na sede da Câmara Municipal de Leme do Prado e disponível no site: 
www.magnusconcursos.com.br  a partir do dia 09/02/2012, planilha contendo locais e horários de realização das 
provas objetivas. 
 
 
LEIA-SE: 
6.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no Município de Leme do Prado, no dia 11/03/2012 
 
6.1.2 Estarão afixadas na sede da Câmara Municipal de Leme do Prado e disponível no site: 
www.magnusconcursos.com.br  a partir do dia 07/03/2012, planilha contendo locais e horários de realização das 
provas objetivas. 
 
 
 
Leme do Prado, 16 de novembro de 2011 
 
 
José Geraldo Figueiredo 
Presidente da Câmara 
 


