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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2019 – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E 
RESULTADO APÓS PROVA PRÁTICA 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 

  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS/MG, através da Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo, 

nomeada pelo Decreto nº 3.913 de 13 de dezembro de 2018, no uso de suas atribuições legais e a empresa “Versátil Tecnologia e  

Serviços Administrativos”, tornam público para conhecimento dos interessados a seguinte retificação: 

   
1. Na publicação do arquivo – EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2019; 

 

✓ Onde se lê: 
 

9.2 - Será aprovado/classificado o candidato que obtiver no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva e no mínimo 

50 (cinquenta) pontos na prova prática, para os cargos que houver. 

✓ Leia-se: 
 

9.2 - Será aprovado/classificado o candidato que obtiver no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva e no mínimo 

50 (cinquenta) pontos POSITIVOS na prova prática, para os cargos que houver, de modo que: 

- O certame será dividido em duas etapas, realização da Prova Objetiva (todos os cargos) e da Prova Prática (cargos de 
Motorista e Operador de Máquina), onde, somente serão classificados para a etapa da Prova Prática, nos cargos que 
houver, os candidatos que alcançarem no mínimo 50% na pontuação da Prova Objetiva, ou seja, nota igual ou superior 
a 50 (cinquenta) pontos, e somente serão aprovados no certame os candidatos que alcançarem nota igual ou superior a 
50 (cinquenta) pontos na Prova Prática, em um total de 100 pontos, onde, ao final serão SOMADAS as notas da Prova 
Objetiva e da Prova Prática para obter a Nota e o Resultado Final do candidato.  
 

- Os candidatos que não atingirem a média mencionada na Prova Objetiva, estarão eliminados do certame e estarão 

dispensados automaticamente da Prova Prática. Os candidatos que não atingirem a média mencionada na Prova Prática, 

estarão eliminados do certame. 

 

✓ Onde se lê: 
 

10.1 – Ocorrendo empate quanto à soma total do número de pontos obtidos na Prova Objetiva, primeiramente será aplicado 
o disposto no art. 27 da Lei 10.741/2003 – (Estatuto do Idoso – candidatos com idade igual ou superior a 60 anos), sendo 
que, persistindo o empate, o desempate será decidido em benefício do candidato que apresentar, na ordem:  
a) Obtiver o maior número de pontos nas questões da prova de Conhecimentos Específicos e Legislação;  
b) Obtiver o maior número de pontos nas questões da prova de Língua Portuguesa;  
c) Obtiver o maior número de pontos nas questões da prova de Matemática, se houver;  
d) Obtiver o maior número de pontos nas questões da prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades;  
e) Obtiver o maior número e pontos nas questões da prova de Noções Básicas de Informática, se houver;  
f) Maior idade (exceto os enquadrados no item 10.1);  

 

✓ Leia-se: 
 

10.1 – Ocorrendo empate quanto à soma total do número de pontos obtidos na PROVA OBJETIVA E NA PROVA PRÁTICA, 
onde houver, primeiramente será aplicado o disposto no art. 27 da Lei 10.741/2003 – (Estatuto do Idoso – candidatos com 
idade igual ou superior a 60 anos), sendo que, persistindo o empate, o desempate será decidido em benefício do candidato 
que apresentar, na ordem:  
a) Obtiver o maior número de pontos nas questões da prova de Conhecimentos Específicos e Legislação, se houver;  
b) Obtiver o maior número de pontos nas questões da prova de Língua Portuguesa, se houver;  
c) Obtiver o maior número de pontos nas questões da prova de Matemática, se houver;  
d) Obtiver o maior número de pontos nas questões da prova de Conhecimentos Gerais e Atualidades, se houver;  
e) Obtiver o maior número e pontos nas questões da prova de Noções Básicas de Informática, se houver;  
f) Obtiver o menor número de pontos negativos nas faltas graves, médias e leves, respectivamente, na Prova Prática; 
g) Maior idade (exceto os enquadrados no item 10.1);  
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O presente edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 
 
 

Indianópolis/MG, 01 de abril de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  _______________________________________                                    _________________________________________ 
                                LINDOMAR AMARO BORGES                                                                  ANA PAULA APARECIDA VITAL 
                                                 Prefeito Municipal                                                                             Presidente da Comissão Especial Organizadora 
                                      Município de Indianópolis/MG                                                                                        do Processo Seletivo  
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