
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG 
 

Segundo Termo de Retificação  

 

 
A Comissão de Concurso Público da Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde, em atendimento ao Ofício nr. 
24995/2017 da Secretaria da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estadual/MG, comunica seguintes retificações 
 
Sobre a reserva de vagas para candidatos portadores de necessidades especiais 
 
O item 9.10 do edital de abertura 01/2017 passa a ter a seguinte redação:  
 
9.10. Em cumprimento ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações ser-lhes-á reservado o percentual 
10% (dez por cento) das vagas existentes e que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, 
sendo que 20% (vinte por cento) será aplicável nos casos em que se faça necessário o arredondamento para afastar a 
incidência de número fracionário e alcançar o primeiro número inteiro subsequente, respeitando-se, quanto às demais 
nomeações, o percentual de reserva de 10% (dez por cento), conforme estabelecido no Anexo I deste Edital. 
 

O item 9.10.5 do edital de abertura 01/2017 passa a ter a seguinte redação: 

9.10.5. Caso surjam novas vagas no decorrer do prazo de validade do concurso público, 10% (cinco por cento) delas 
serão igualmente, reservadas para candidatos portadores de deficiência. 

 
Sobre o prazo para interposição de recursos contra gabarito oficial 

O item 8.1.1 edital de abertura 01/2017 passa a ter a seguinte redação:  

8.1.1. Contra questão das provas Objetivas de Múltipla Escolha, nos três dias úteis após o dia da divulgação do 
gabarito oficial, desde que devidamente fundamentado, divulgação esta que ocorrerá no 1º dia útil após a realização 
das provas, podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo 
recursal. 

 

Sobre a previsão do contraditória e ampla defesa 

O item 4.3 do edital de abertura 01/2017 passa a ter a seguinte redação: 

4.3. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no presente Concurso Público, nas 
condições do item 9.10 deste Edital, desde que as deficiências sejam compatíveis com as atribuições do cargo, 
conforme declarado no ato da inscrição juntamente com laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem 
como a provável causa da deficiência e entregue à Câmara Municipal durante o período das inscrições, pelo candidato 
ou pelo seu procurador, em envelope contendo, externamente, em sua face frontal, os seguintes dados: CONCURSO 
PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG - Edital nº 01/2017, O NOME DO CANDIDATO, 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO ou enviado via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR), com data 
de postagem dentro do período das inscrições para a Câmara Municipal, situado Praça Nagib Mohallem, 26, Centro - 
CEP: 37430-000 - Cidade: Conceição do Rio Verde – MG. A declaração falsa ou inexata, que não seja passível de 
correção por parte do candidato dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos 
ou informações falsas, determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer 
época, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis, assegurado o direito de recurso contra as decisões que 
cancelarem as inscrições e que anularem os atos delas decorrentes, junto à Comissão do Concurso Público, que será 
decidido em 48(quarenta e oito) horas, em conformidade com o princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, 
LV, CF/88). 

O item 4.8.4 edital de abertura 01/2017 passa a ter a seguinte redação:  

4.8.4.. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 
parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/1979, e observado o artigo 299 do Código Penal Brasileiro 
(falsidade ideológica), assegurado o direito de recurso contra as decisões que anularem os atos delas decorrentes, 
junto à Comissão do Concurso Público, que será decidido em 48(quarenta e oito) horas, em conformidade com o 
princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88). 

 


