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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM / MG 
ERRATA Nº 02 – CONCURSO PÚBLICO 

  

O Presidente da Câmara Municipal de Itaobim, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, torna pública a Errata 

nº 02 do Edital nº 001/2019, conforme a seguir: 

 
Art. 1° - Retifica – se o cronograma do Concurso Público (fls. 02), conforme a seguir:  

 
ONDE SE LÊ: 

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

ITEM ATIVIDADE DATA 

01 Início das Inscrições 18/03/2019 

02 Término das Inscrições 18/04/2019 

 
03 

Divulgação da Lista Geral de candidatos com os nomes, cargo e data de 
nascimento, na CÂMARA MUNICIPAL de ITAOBIM e no endereço eletrônico 
absolutorh.listaeditais.com.br  

30/04/2019 
(Após 17 h) 

 
04 

Divulgação das homologações das inscrições, locais e horários das Provas 
Objetivas no quadro de avisos da CÂMARA MUNICIPAL de ITAOBIM e no endereço 
eletrônico absolutorh.listaeditais.com.br e divulgação de listagem de laudos 
médicos deferidos e indeferidos conforme item 5 do Edital 

 
09/05/2019 
(Após 17 h) 

 

04.1 

Prazo de recurso para envio de cópia de comprovante de depósito bancário 
(nome não consta na listagem do item 4) e/ou reclamação indeferimento de 
laudo médico. Enviar eletronicamente através do login do candidato – 
orientação no site 

10/05 até 
14/05/2019 

 

05 
Divulgação da listagem complementar de local de prova referente deferimento
 de inscrição não homologada no site 
absolutorh.listaeditais.com.br e resposta recursos do item 04.1 

17/05/2019 
(Após 17 h) 

06 Realização das Provas Objetivas *25 e 26/05/2019 

 
07 

Divulgação dos gabaritos oficiais das Provas Objetivas no quadro de avisos da 
CÂMARA MUNICIPAL de ITAOBIM e no endereço eletrônico 
absolutorh.listaeditais.com.br 

27/05/2019 
 (Após 15 h) 

 
08 

Prazo de Recurso referente aos Gabaritos das Provas Objetivas – enviar 
eletronicamente através do login do candidato – orientação no site. 

 
28 até 30/05/2019 

 

09 Prazo de envio de Títulos – conforme item 7.1 do Edital 28 até 30/05/2019 
 

10 
Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos – Resultado das 
Provas Objetivas e Resultado das Provas de Títulos 

11/06/2019 
(Após 17 h) 

 

11 
Prazo de Recurso referente ao resultado/pontuação das Provas Objetivas e de 
Títulos – enviar eletronicamente através do login do 
candidato – orientação no site 

12/06 até 
14/06/2019 

12 
Resposta aos Recursos interpostos pelos candidatos e Resultado Final 
para fins de homologação 

21/06/2019 

 

* As provas serão aplicadas no domingo (26/05/2019), mas caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de locais 

file:///C:/Users/MAQUINA%20-%20RH/Documents/Isabella/ABSOLUTO/2018/Downloads/absolutorh.listaeditais.com.br
file:///C:/Users/MAQUINA%20-%20RH/Documents/Isabella/ABSOLUTO/2018/Downloads/absolutorh.listaeditais.com.br
file:///C:/Users/MAQUINA%20-%20RH/Documents/Isabella/ABSOLUTO/2018/Downloads/absolutorh.listaeditais.com.br
file:///C:/Users/MAQUINA%20-%20RH/Documents/Isabella/ABSOLUTO/2018/Downloads/absolutorh.listaeditais.com.br


2 
 

(espaços físicos) adequados nos estabelecimentos de ensino ou em outros locais disponíveis no Município, serão aplicadas, 
inclusive, no sábado (25/05/2019). A confirmação será feita no dia 09/05/2019. 

 
LEIA-SE: 

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

ITEM ATIVIDADE DATA 

01 Reabertura das Inscrições 10/06/2019 

02 Término das Inscrições 10/07/2019 

02.1 Prazo para requerimento de reembolso para candidatos que se inscreveram no 
período de 18/03/2019 até 18/04/2019 e efetuaram o depósito até 22/04/2019 

10/06/2019 até 
10/07/2019 

 
03 

Divulgação da Lista Geral de candidatos com os nomes, cargo e data de 
nascimento, na CÂMARA MUNICIPAL de ITAOBIM e no endereço eletrônico 
absolutorh.listaeditais.com.br  

22/07/2019 
(Após 17 h) 

 
04 

Divulgação das homologações das inscrições, locais e horários das Provas 
Objetivas no quadro de avisos da CÂMARA MUNICIPAL de ITAOBIM e no endereço 
eletrônico absolutorh.listaeditais.com.br e divulgação de listagem de laudos 
médicos deferidos e indeferidos conforme item 5 do Edital 

 
31/07/2019 
(Após 17 h) 

 

04.1 

Prazo de recurso para envio de cópia de comprovante de depósito bancário 
(nome não consta na listagem do item 4) e/ou reclamação indeferimento de 
laudo médico. Enviar eletronicamente através do login do candidato – 
orientação no site 

 
01/08 até 

05/08/2019 

 

05 
Divulgação da listagem complementar de local de prova referente deferimento
 de inscrição não homologada no site 
absolutorh.listaeditais.com.br e resposta recursos do item 04.1 

08/08/2019 
(Após 17 h) 

06 Realização das Provas Objetivas 10/08* e 11/08/2019 

 
07 

Divulgação dos gabaritos oficiais das Provas Objetivas no quadro de avisos da 
CÂMARA MUNICIPAL de ITAOBIM e no endereço eletrônico 
absolutorh.listaeditais.com.br 

 
12/08/2019 
(Após 15 h) 

 
08 

Prazo de Recurso referente aos Gabaritos das Provas Objetivas – enviar 
eletronicamente através do login do candidato – orientação no site. 

Prazo de envio de Títulos – conforme item 7.1 do Edital – enviar eletronicamente 
através do login do candidato – orientação no site. 

 
13/08 até 15/08/2019 

 

09 
Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos – Resultado das 
Provas Objetivas e Resultado das Provas de Títulos 

27/08/2019 

 

10 
Prazo de Recurso referente ao resultado/pontuação das Provas Objetivas e de 
Títulos – enviar eletronicamente através do login do 
candidato – orientação no site 

 
28/08 até 30/08/2019 

11 
Resposta aos Recursos interpostos pelos candidatos e Resultado Final 
para fins de homologação 

06/09/2019 

 
* As provas serão aplicadas no domingo (11/08/2019), mas caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de locais 
(espaços físicos) adequados nos estabelecimentos de ensino ou em outros locais disponíveis no Município, serão aplicadas, 
inclusive, no sábado (10/08/2019). A confirmação será feita no dia 31/07/2019. 

 
 

Art. 2° - Retifica – se o preâmbulo do Edital:  

ONDE SE LÊ: 

torna público que estarão abertas, no período de 18/03/2019 a 18/04/2019, as inscrições para o Concurso Público 

LEIA-SE: 

torna público que estarão abertas, no período de 10/06/2019 a 10/07/2019, as inscrições para o Concurso Público 
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Art. 3° - Retificam – se os itens 3.1 e 3.2 do Edital, que trata do período de inscrição e prazo para depósito:  

ONDE SE LÊ: 

3.1.  As inscrições e o depósito bancário poderão ser realizadas através do endereço eletrônico 
absolutorh.listaeditais.com.br das 09h00min do dia 18/03/2019 até às 20h00min do dia 18/04/2019. Os interessados 
deverão preencher formulário eletrônico disponível no site da empresa realizadora do Concurso Público, informando todos 
os dados pedidos no referido formulário, que serão transmitidos à  ABSOLUTO via Internet e efetuar depósito bancário 
preferencialmente identificado com o nome ou CPF até o dia 22/04/2019. O prazo para envio do comprovante é até o dia 
23/04/2019. (ver fls. 14 e 15 do Edital).  

3.2. Os candidatos interessados no certame, que não tiverem acesso à Internet, poderão se inscrever no seguinte 
endereço: na Câmara Municipal de Itaobim/MG, situada à Rua Guanabara, nº 236 Centro – CEP 39.625-000 – Itaobim/MG, 
no horário de 08:30h às 10:30h e de 13:30h às 16:00h, exceto sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo. O candidato 
poderá efetuar o depósito bancário preferencialmente identificado até o próximo dia útil – 22/04/2019. 

 

LEIA-SE: 

3.1. As inscrições e o depósito bancário poderão ser realizadas através do endereço eletrônico 
absolutorh.listaeditais.com.br das 09h00min do dia 10/06/2019 até às 20h00min do dia 10/07/2019. Os interessados 
deverão preencher formulário eletrônico disponível no site da empresa realizadora do Concurso Público, informando todos 
os dados pedidos no referido formulário, que serão transmitidos à  ABSOLUTO via Internet e efetuar depósito bancário 
preferencialmente identificado com o nome ou CPF até o dia 11/07/2019. O prazo para envio do comprovante é até o dia 
16/07/2019. (ver fls. 14 e 15 do Edital).  

3.2. Os candidatos interessados no certame, que não tiverem acesso à Internet, poderão se inscrever no seguinte 
endereço: na Câmara Municipal de Itaobim/MG, situada à Rua Guanabara, nº 236 Centro – CEP 39.625-000 – Itaobim/MG, 
no horário de 08:30h às 10:30h e de 13:30h às 16:00h, exceto sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo. O candidato 
poderá efetuar o depósito bancário preferencialmente identificado até o próximo dia útil – 11/07/2019. 

 
Art. 4° - Retificam – se os itens 4 e 4.3 do Edital, que trata dos pedidos de isenção:  

ONDE SE LÊ: 

4. Somente serão isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 18/03/2019 a 20/03/2019 

4.3. O pedido de isenção da Taxa de Inscrição será julgado pela ABSOLUTO, e será divulgado até o dia 03/04/2019 na página 
do endereço eletrônico absolutorh.listaeditais.com.br e no quadro de avisos da CÂMARA MUNICIPAL de ITAOBIM. 

 

LEIA-SE: 

4. Somente serão isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no período de 10/06/2019 a 12/06/2019 

4.3. O pedido de isenção da Taxa de Inscrição será julgado pela ABSOLUTO, e será divulgado até o dia 28/06/2019 na página 
do endereço eletrônico absolutorh.listaeditais.com.br e no quadro de avisos da CÂMARA MUNICIPAL de ITAOBIM. 

 
Art. 5° - Retifica – se o item 5.6 do Edital, que trata do período para envio de laudo médico:  

ONDE SE LÊ: 

5.6. O laudo médico (original ou cópia autenticada) e cópia simples do Documento de Identidade e CPF deverão ser 
encaminhados pessoalmente ou através de procurador, através de procuração simples, em envelope lacrado, mediante 
protocolo no endereço do item 3.2, ou pelos Correios, através de SEDEX ou Carta Registrada, com Aviso de Recebimento, 
postado, impreterivelmente durante o período de inscrições, do dia 18/03/2019 a 18/04/2019, aos cuidados da ABSOLUTO 
RH: Caixa Postal: 1977, Belo Horizonte/MG - CEP 30431-970. Identificar no lado externo do envelope: Concurso Público – 
Edital Nº CP – 001/2019 - CÂMARA MUNICIPAL de ITAOBIM/MG – Laudo Médico – Nome completo, cargo, endereço e nº 
de inscrição. 
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LEIA-SE: 

5.6. O laudo médico (original ou cópia autenticada) e cópia simples do Documento de Identidade e CPF deverão ser 
encaminhados pessoalmente ou através de procurador, através de procuração simples, em envelope lacrado, mediante 
protocolo no endereço do item 3.2, ou pelos Correios, através de SEDEX ou Carta Registrada, com Aviso de Recebimento, 
postado, impreterivelmente durante o período de inscrições, do dia 10/06/2019 a 10/07/2019, aos cuidados da ABSOLUTO 
RH: Caixa Postal: 1977, Belo Horizonte/MG - CEP 30431-970. Identificar no lado externo do envelope: Concurso Público – 
Edital Nº CP – 001/2019 - CÂMARA MUNICIPAL de ITAOBIM/MG – Laudo Médico – Nome completo, cargo, endereço e nº 
de inscrição. 

 
Art. 6° - Retifica – se a fls. 14 do Edital, que trata da orientação para depósito bancário: 
 

ONDE SE LÊ: 

COMO EFETUAR O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM / MG 
 

O pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser efetuado em dinheiro em favor da Câmara Municipal de Itaobim/MG - CNPJ nº 

22.709.364/0001-88, sendo essa a única forma válida de pagamento para fins de inscrição neste Concurso Público, até o dia 22/04/2019, 

conforme Cronograma, fls. 02 e Edital fls. 03. 

 
 

 

 

 

O candidato deverá enviar a cópia do comprovante acompanhado do formulário em anexo - fls. 15, devidamente preenchido, 

preferencialmente através do e-mail  sacabsolutorh@gmail.com ou entregar uma via na Câmara Municipal, impreterivelmente até o dia 

23/04/2019, no horário de 08:30h às 10:30h e de 13:30h às 16:00h . 

 

Câmara Municipal: Rua Guanabara, nº 236 Centro – CEP 39.625-000 – ITAOBIM/MG. 
 
 

- O comprovante deverá ser enviado impreterivelmente até o dia 23/04/2019. 

- Caso o candidato envie o comprovante por e-mail, deverá colocar no assunto: “Comprovante de Pagamento | Nome do Candidato | 

Vaga Pretendida | Concurso Público 

de Itaobim. ” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ATENÇÃO: INCRIÇÕES ATÉ O DIA 18/04/2019 
DEPÓSITO ATÉ O DIA 22/04/2019 

 
 

Enviar até 23/04/2019, o comprovante de depósito para e-mail: sacabsolutorh@gmail.com 
 

 

CONTA PARA DEPÓSITO ATÉ DIA 22/04/2019 

Câmara Municipal de Itaobim/MG – 
CNPJ nº 22.709.364/0001-88 

Banco Brasil S/A – Ag: 2163-6 - Conta: 25695-1 

COD. CARGO 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

01 AGENTE ADMINISTRATIVO R$ 80,00 

02 AGENTE CONTÁBIL R$ 100,00 

03 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 60,00 

04 MOTORISTA CNH “B” R$ 80,00 

05 ADVOGADO R$ 100,00 

mailto:sac@seapconcursos.com.br


5 
 

LEIA-SE: 

 

COMO EFETUAR O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO – EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM / MG 

 
 

O pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser efetuado em dinheiro em favor da Câmara Municipal de Itaobim/MG - CNPJ nº 

22.709.364/0001-88, sendo essa a única forma válida de pagamento para fins de inscrição neste Concurso Público, até o dia 11/07/2019, 

conforme Cronograma, fls. 02 e Edital fls. 03. 

 
 

CONTA PARA DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA ATÉ DIA 11/07/2019 

Câmara Municipal de Itaobim/MG – 
CNPJ nº 22.709.364/0001-88 

Banco Brasil S/A – Ag: 2163-6 - Conta: 25695-1 
 

O candidato deverá enviar a cópia do comprovante de depósito ou transferência bancária acompanhado do formulário em anexo - fls. 

15, devidamente preenchido, preferencialmente através do e-mail  sacabsolutorh@gmail.com ou entregar uma via na Câmara Municipal, 

impreterivelmente até o dia 16/07/2019, no horário de 08:30h às 10:30h e de 13:30h às 16:00h . 

 
Câmara Municipal: Rua Guanabara, nº 236 Centro – CEP 39.625-000 – ITAOBIM/MG. 

 
 

- O comprovante deverá ser enviado impreterivelmente até o dia 16/07/2019. 

- Caso o candidato envie o comprovante por e-mail, deverá colocar no assunto: “Comprovante de Pagamento | Nome do Candidato | 

Vaga Pretendida | Concurso Público de Itaobim.” 

 

 

 
 
 

 

 
 

ATENÇÃO: INCRIÇÕES ATÉ O DIA 10/07/2019 
DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA ATÉ O DIA 11/07/2019 

 
Enviar até 16/07/2019, o comprovante de depósito ou transferência para e-mail: sacabsolutorh@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. CARGO 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

01 AGENTE ADMINISTRATIVO R$ 80,00 

02 AGENTE CONTÁBIL R$ 100,00 

03 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 60,00 

04 MOTORISTA CNH “B” R$ 80,00 

05 ADVOGADO R$ 100,00 

mailto:%20sacabsolutorh@gmail.com
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Art. 7° - Retifica – se a fls. 15 do Edital, que trata do formulário – comprovante de depósito: 
 

ONDE SE LÊ: 

FORMULÁRIO – PROTOCOLO COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

 

Concurso Público da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM – Edital nº 001/2019 

 
PROTOCOLO PRESENCIAL – Anexar cópia simples comprovante de depósito 

 
Enviar cópia do comprovante acompanhado deste formulário devidamente preenchido, preferencialmente através do e-mail 

sacabsolutorh@gmail.com ou entregar uma via no local de realização das inscrições presenciais: Rua Guanabara, nº 236 Centro – CEP 

39.625-000 – ITAOBIM/MG. 

Impreterivelmente até o dia 23/04/2019 - Depósito preferencialmente identificado com CPF 

CONTA PARA DEPÓSITO 

Banco Brasil S/A 

Ag: 2163-6 
Conta: 25695-1 

 

Nome completo – Candidato: 

Nº de Inscrição: 

CPF: 

Vaga pretendida: 

Data de nascimento: Telefones de contato: 

 

Local e data: —————————————————— ——/——/—— 
Assinatura ATENDIMENTO ABSOLUTO: 
 
1ª via com comprovante original – Candidato 

 
====================================================================================== 

FORMULÁRIO – PROTOCOLO COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

Concurso Público – Edital nº 001/2019 

 
PROTOCOLO PRESENCIAL – Anexar cópia simples comprovante de depósito feito até 22/04/2019 enviar até 23/04/2019 

Nome completo – Candidato: 

Nº de Inscrição: 

CPF: 

Vaga pretendida: 

Data de nascimento: Telefones de contato: 

Local e data: ————————————————— ——/——/—— 
Assinatura ATENDIMENTO ABSOLUTO: 

2ª via comprovante - ABSOLUTO 
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LEIA-SE: 

FORMULÁRIO – PROTOCOLO COMPROVANTE DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA 

 

Concurso Público da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM – Edital nº 001/2019 

 
PROTOCOLO PRESENCIAL – Anexar cópia simples comprovante de depósito ou transferência 

 
Enviar cópia do comprovante acompanhado deste formulário devidamente preenchido, preferencialmente através do e-mail 

sacabsolutorh@gmail.com ou entregar uma via no local de realização das inscrições presenciais: Rua Guanabara, nº 236 Centro – CEP 

39.625-000 – ITAOBIM/MG. 

Impreterivelmente até o dia 16/07/2019 – Comprovante de depósito preferencialmente identificado com CPF ou transferência 

bancária 

CONTA PARA DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA 

Banco Brasil S/A 

Ag: 2163-6 
Conta: 25695-1 

 

Nome completo – Candidato: 

Nº de Inscrição: 

CPF: 

Vaga pretendida: 

Data de nascimento: Telefones de contato: 

 

Local e data: —————————————————— ——/——/—— 
Assinatura ATENDIMENTO ABSOLUTO: 
 
1ª via com comprovante original – Candidato 
 

====================================================================================== 

FORMULÁRIO – PROTOCOLO COMPROVANTE DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA 

 

Concurso Público – Edital nº 001/2019 

 
PROTOCOLO PRESENCIAL – Anexar cópia simples comprovante de depósito ou transferência bancária feito até 11/07/2019 

 enviar até 16/07/2019 

Nome completo – Candidato: 

Nº de Inscrição: 

CPF: 

Vaga pretendida: 

Data de nascimento: Telefones de contato: 

 

Local e data: —————————————————— ——/——/—— 
 
Assinatura ATENDIMENTO ABSOLUTO: 

2ª via comprovante - ABSOLUTO 
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Art. 8° - Retifica – se no Anexo III o programa de provas para o cargo 05 - ADVOGADO:  
 

ONDE SE LÊ: 
 
 

CÓDIGO CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE PROVAS Nº QUESTÕES 
 

PESO DAS 
QUESTÕES 

05 ADVOGADO Ensino Superior em Direito e 
inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil OAB 

Língua Portuguesa 
Raciocínio Lógico/Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

 
LEIA-SE: 

 

CÓDIGO CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE PROVAS Nº QUESTÕES 
 

PESO DAS 
QUESTÕES 

05 ADVOGADO Ensino Superior em Direito e 
inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil OAB 

 
Língua Portuguesa 

Conhecimentos Específicos 

 
10 
20 

 
4,0 
3,0 

 
 

 
Art. 9° - Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados por esta Errata. 

 
 

  
 Itaobim, 09 de maio de 2019. 

 
Cícero Alessandro Rodrigues França 

 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOBIM / MG 

 


