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ERRATA Nº 01  

O Presidente da Câmara do Município do Prata, Estado de Minas Gerais, no uso de 

suas atribuições, torna pública a Errata Nº 01 do Edital CP Nº 001/2019, conforme a 

seguir: 

Art.1º - Retifica-se o item 5.25 do Edital, conforme Lei nº 2.647 de 25 de Outubro de 

2019, que passa ter a seguinte redação: 

Item 5.25.1 Ficam reservadas aos autodeclarados afrodescendentes (negros e 

pardos) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos, empregos públicos e nos processos seletivos para 

contratação por tempo determinado no âmbito da administração pública do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo, na forma da Lei nº2.647 de 25 de Outubro de 2019. 

Item 5.25.2 A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas no Concurso Público for igual ou superior a 3 (três), especificando, ainda, o 

total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público 

oferecido.  

Item 5.25.3 Nos termos do item 5.25.2 e § 1º do artigo 2º da Lei 2.647, de 25 de 

outubro de 2019, não se aplica a reserva de vagas aos candidatos afrodescendentes 

no presente certame, vez que as vagas oferecidas são inferiores a três. 

Art.2º Retifica-se a forma de pagamento “depósito ou transferência bancária” dos itens 

3.3, 3.7, 3.9, 4.2 e 4.16 para “boleto bancário”, passando a ter a seguinte redação:  

3.3 A inscrição via INTERNET só será efetivada após a confirmação do pagamento 

feito por meio do Boleto Bancário. Havendo mais de uma inscrição paga, 

independentemente do cargo escolhido, prevalecerá a última inscrição cadastrada e 

quitada, ou seja, com data e horário mais recentes. As demais inscrições realizadas 

não serão consideradas, e após o pagamento do boleto bancário, em hipótese alguma 

será realizada troca de cargo. O candidato que efetuar o depósito poderá enviar o 

comprovante normalmente até o dia 07/02/2020 impreterivelmente para o e-mail: 

sac@seapconcursos.com.br. 

3.7 Depois de efetuada a inscrição, o respectivo boleto bancário para pagamento será 

entregue ao candidato ou a seu procurador. 

3.9 O pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser efetuado em dinheiro, 

mediante boleto bancário emitido, por ocasião do registro de inscrição do candidato, 

sendo essa a única forma válida de pagamento para fins de inscrição neste concurso, 

até o primeiro dia útil seguinte ao encerramento das inscrições, conforme Cronograma. 

4.2 O candidato que necessitar da isenção da Taxa de Inscrição deverá realizar a 

inscrição e não efetuar o pagamento do boleto bancário ou depósito. Deverá levar a 

documentação em envelope lacrado contendo os documentos descritos no item 

anterior para ser entregue mediante protocolo, pessoalmente ou encaminhá-los pelos 

Correios, via Carta Registrada, com Aviso de Recebimento, para o endereço: da 
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Câmara Municipal: Praça XV de Novembro, nº 35, Centro – Prata / MG, contendo 

nome completo, cargo pretendido, nº de inscrição e o termo “PEDIDO DE ISENÇÃO”. 

4.16 a) O pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser efetuado em dinheiro, 

através de boleto bancário em qualquer agência bancária até o vencimento. Não será 

aceito depósito em caixa rápido, débito programado ou pagamento através de cheque. 

Realizar apenas o pagamento da inscrição não significa que o candidato esteja 

inscrito, devendo acompanhar as datas previstas no Cronograma, para a homologação 

das inscrições, bem como o boleto bancário quitado. 

Art.3º Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados 

por esta Errata. 

 

 

Câmara Municipal do Prata, 09 de Janeiro de 2020. 

 

LÁZARO MARQUES DE SOUZA FILHO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO PRATA/MG 

 


