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TEXTO RETIFICADOR II 

 

A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições 

que lhes são conferidas, torna público o presente TEXTO RETIFICADO, referente ao CONCURSO PÚBLICO de 

Provas e Títulos que é norteado pelo Edital 01/2019, conforme especificado a seguir. 

 

Preâmbulo passa a ter o seguinte texto 

A Prefeitura Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais torna público a realização de Concurso Público de 

Provas e Títulos, a ser regido pelas disposições contidas nesse Edital, com intuito de  prover vagas em cargos de 

diversos níveis de escolaridade, com total de 22 vagas do quadro  de  servidores pelo regime jurídico de trabalho 

Estatutário,  conforme Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Súmulas, Leis 

Federais, Lei Orgânica do Município de Araguari, Leis Municipais, Leis Complementares,  e  suas  alterações, que 

tratam o tema, mediante  as condições e normas estabelecidas nesse Edital e nos seus Anexos.   

Item 2.1 passa a ter o seguinte texto 

2.1  -  Os 10 cargos  objetos  desse  Concurso  Público,  bem  como  o  Quadro  de  Vagas,  Escolaridade exigida e  

Vencimentos  encontram-se  distribuídos conforme tabelas abaixo: 

CARGOS 
VAGAS 

REQUISITO MÍNIMO VENCIMENTO 
AMPLA 

CARGOS DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL MÉDIO   

Instrutor de Libras 2 
Ensino Fundamental Completo e possuir curso de 
linguagem de libras ( LC41/2006 anexo II) 

R$ 998,00 

Interprete de Libras 4 
Ensino Fundamental Completo e possuir curso de 
linguagem de surdo e mudo. ( LC41/2006 anexo II) 

R$ 998,00 

Pesq. do Dep. de Prot. e Defesa do Consumidor 1 Ensino médio Completo (LO 6113/18 Art. 8). R$ 1.360,58 

CARGOS DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR 

Arquiteto Urbanista 3 
Ensino Superior completo e possuir registro regular 
no CAU (LO 6119/2018) 

R$ 3.800,00 

Auditor Fiscal da Receita Municipal 3 
Ensino Superior completo em Administração, 
Ciências Contábeis, Direito ou Economia (LO 
6113/18 Art. 1) 

R$ 5.233,00 

Engenheiro Ambiental 1 
Ensino Superior completo e possuir registro regular 
no CREA (LO 6119/2018) 

R$ 3.800,00 

Engenheiro Eletricista 1 
Ensino Superior completo e possuir registro regular 
no CREA (LO 6119/2018) 

R$ 3.800,00 

Engenheiro Civil 2 
Ensino Superior completo e possuir registro regular 
no CREA (LO 6119/2018) 

R$ 3.800,00 

Fiscal do Dep. de Prot. e Defesa do Consumidor 2 
Ensino Superior Completo em qualquer área. (LO 
6113/18 Art. 5) 

R$ 2.616,50 

Técnico Fiscal da Receita Municipal 3 Ensino Superior completo (LO 6113/18 Art. 3) R$ 2.616,50 

TOTAIS DE VAGAS 22     

 

A carga horária prevista no Anexo I passa a valer conforme a tabela abaixo: 

 

CARGOS CARGA HORÁRIA 

Instrutor de Libras 120 H/M 

Interprete de Libras 220 H/M 

Pesq. do Dep. de Prot. e Defesa do Consumidor 180 H/M 

Arquiteto Urbanista 120 H/M 

Auditor Fiscal da Receita Municipal 120 H/M 

Engenheiro Ambiental 120 H/M 

Engenheiro Eletricista 120 H/M 

Engenheiro Civil 120 H/M 

Fiscal do Dep. de Prot. e Defesa do Consumidor 120 H/M 

Técnico Fiscal da Receita Municipal 120 H/M 
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As atribuições dos cargos relacionados abaixo passar a valer com o texto a seguir: 

1- Pesquisador do PROCON 

ATRIBUIÇÕES:  

I - realizar estudos e pesquisas sobre o mercado de consumo; 

II - manter cadastro de entidades participantes do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor; 

III - elaborar e divulgar cadastro municipal de fornecedores que se destaquem pela inexistência de reclamações fundamentadas 

no âmbito do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON; 

IV - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 

 

2- Arquiteto Urbanista 

Analisar e Elaborar projetos arquitetônicos paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a sua execução; 

Realizar estudos urbanísticos e formular recomendações, objetivando orientar o desenvolvimento do município; Participar da 

fiscalização das posturas urbanísticas; Analisar projetos de obras particulares, de loteamento, desmembramento e 

remembramento de terrenos; Realizar estudos e elaborar projetos, objetivando a preservaçãodo patrimônio histórico do 

município; Participar das discussões e elaborar propostas para o orçamento 

plurianual; Exarar pareceres em questões afetas à sua área de atuação e de sua competência; Analisar requerimentos e outros 

expedientes enviados pela Câmara Municipal de Vereadores, manifestando-se, quando for ocaso ou quando solicitado a fazê-lo; 

Elaborar o traçado das diretrizes viárias; elaborar estudos com vistas à implantação e viabilidade dosistema viário; Manter 

atualizado o mapeamento do sistema viário; Participar das discussões e elaboração das propostas para o orçamento plurianual; 

Participar na execução do Plano Diretor do Município; Participar no desenvolvimento de projetos com equipes 

multidisciplinares; Propor e participar na definição de normas de funcionamento e organização do setor de desenho, arquivo de 

projetos e mapoteca;  Empreender ações no sentido de realizar o levantamento de adensamentos populacionais e comerciais 

do município; Executar outras atribuições afins.  
 

3- Engenheio Civil 

-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação da 

 

 

ar processos e aprovar projetos de loteamento quanto aos seus diversos aspectos técnicos, 

iscalizar a execução do plano de obras de loteamento, verificando o cumprimento de 

necessidades do órgão competente durante a execução do projeto; 

Participar na discussão e interagir na elaboração das proposituras de legislação de edificações e urbanismo, plano diretor e 

 
 

4- Engenheiro Ambiental 

Previstas na Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973; Estudo, planejamento, projeto e especificação; Estudo de viabilidade 
técnico-econômica; Assistência; Assessoria e Consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, Perícia, Avaliação, 
Arbitramento, Laudo e Parecer Técnico, Desempenho de cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, 
ensaio e divulgação técnica; Elaboração de orçamento; Padronização; Mensuração e controle de qualidade; Execução de obra e 
serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço técnico; Produção técnica e especializada; Condução de trabalho técnico; 
Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Execução de instalação, Montagem e reparo; 
Operação e manutenção de equipamento e instalação; Execução de desenho técnico; exercer outras atividades correlatas. 
Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas, a critério do superior 
imediato. 
 

5- Engenheiro Eletricista 

Previstas na Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973; Estudo, planejamento, projeto e especificação; Estudo de viabilidade 
técnico-econômica; Assistência; Assessoria e Consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, Perícia, Avaliação, 
Arbitramento, Laudo e Parecer Técnico, Desempenho de cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, 
ensaio e divulgação técnica; Elaboração de orçamento; Padronização; Mensuração e controle de qualidade; Execução de obra e 
serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço técnico; Produção técnica e especializada; Condução de trabalho técnico; 
Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Execução de instalação, Montagem e reparo; 
Operação e manutenção de equipamento e instalação; Execução de desenho técnico; exercer outras atividades correlatas. 
Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas, a critério do superior 
imediato. 
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SOBRE ATENDIMENTO ESPECIAL 

Onde se-lê:   

1.8. Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da Prova Objetiva ao candidato que o solicitar, 

durante o período de inscrições, desde que justificada a necessidade desse tratamento especial. A solicitação 

deverá ser efetuada por escrito, na forma e prazo determinados nesse Edital, e poderá ser atendida, de acordo com 

critérios de viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da Coordenação do Concurso.  

 

Leia-se:  

1.8. Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da Prova Objetiva e Prova Prática ao candidato 

que o solicitar, durante o período de inscrições, desde que justificada a necessidade desse tratamento especial. A 

solicitação deverá ser efetuada por escrito, na forma e prazo determinados nesse Edital, e poderá ser atendida, de 

acordo com critérios de viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da Coordenação do Concurso.  

 

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 
 

Onde se-lê:   

9.1.1. Tabela de questões para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico:  

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
Cargos: Pesquisador do Procon;  Instrutor de Libras e  Intérprete de Libras. 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA NA ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 
Conhecimentos gerais 5 1,0 5 
Informática 10 1,0 10 
Raciocínio Lógico 5 1,0 5 
Conhecimentos Específicos 10 2,0 20 
TOTAL 40 questões  50 pontos máximos 
 

9.1.2. Tabela de questões para os cargos de Nível Médio Técnico e Superior Saúde:  

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR SAÚDE 
Cargos: Fonoaudiólogo; Médico Angiologista; Médico Clínico Geral; Médico do Trabalho; Médico Ginecologista; Médico 
Infectologista; Médico Neurologista; Médico Neuropediatra; Médico Otorrinolaringologista; Médico Pediatra; Médico 
Pediatra NASF; Médico Pneumologista; Médico PSF; Médico Psiquiatra, Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Saúde 
Bucal. 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DE CADA 

QUESTÃO 
PONTUAÇÃO MÁXIMA NA ÁREA DO 

CONHECIMENTO 
Língua Portuguesa 10 1,0 10 
Conhecimentos gerais 5 1,0 5 
Raciocínio Lógico 5 1,0 5 
Saúde Pública 10 1,0 10 
Conhecimentos Específicos 10 2,0 20 
TOTAL 40 questões  50 pontos máximos 

 

9.1.3. Tabela de questões para os cargos de Nível Superior:  

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
Cargos: Arquiteto Urbanista; Auditor Fiscal; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro de Produção - 
Especialista em Saúde; Engenheiro Eletricista; Fiscal de Departamento – PROCON e Técnico Fiscal. 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR DE CADA 

QUESTÃO 
PONTUAÇÃO MÁXIMA NA ÁREA DO 

CONHECIMENTO 
Língua Portuguesa 10 1,0 10 
Conhecimentos gerais 10 1,0 10 
Raciocínio Lógico 10 1,0 10 
Conhecimentos Específicos 10 2,0 20 
TOTAL 40 questões  50 pontos máximos 
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Leia-se:  

9.1.1. Tabela de questões para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico:  

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL 
Cargos: Pesquisador do Procon;  Instrutor de Libras e  Intérprete de Libras. 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 
QUESTÕES 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA NA ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

Língua Portuguesa 10 1,0 10 
Conhecimentos gerais 5 1,0 5 
Informática 10 1,0 10 
Raciocínio Lógico 5 1,0 5 
Conhecimentos Específicos 10 2,0 20 
TOTAL 40 questões  50 pontos máximos 
 

9.1.2. Tabela de questões para os cargos de Nível Médio Técnico e Superior Saúde:  

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR SAÚDE 
Cargos: Fonoaudiólogo; Médico Angiologista; Médico Clínico Geral; Médico do Trabalho; Médico Ginecologista; Médico 
Neurologista; Médico Neuropediatra; Médico Otorrinolaringologista; Médico Pediatra; Médico Pneumologista; Médico 
Psiquiatra, Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Saúde Bucal. 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 
VALOR DE CADA 

QUESTÃO 
PONTUAÇÃO MÁXIMA NA ÁREA DO 

CONHECIMENTO 
Língua Portuguesa 10 1,0 10 

Conhecimentos gerais 5 1,0 5 
Raciocínio Lógico 5 1,0 5 
Saúde Pública 10 1,0 10 
Conhecimentos Específicos 10 2,0 20 
TOTAL 40 questões  50 pontos máximos 

Tabela integralmente suprimida 

9.1.2. Tabela de questões para os cargos de Nível Superior:  

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
Cargos: Arquiteto Urbanista; Auditor Fiscal; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Fiscal de 
Departamento – PROCON e Técnico Fiscal. 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES 
VALOR DE CADA 

QUESTÃO 
PONTUAÇÃO MÁXIMA NA ÁREA DO 

CONHECIMENTO 
Língua Portuguesa 10 1,0 10 
Conhecimentos gerais 10 1,0 10 
Raciocínio Lógico 10 1,0 10 
Conhecimentos Específicos 10 2,0 20 
TOTAL 40 questões  50 pontos máximos 

 

ANEXO VI 

Passa a valer o seguinte texto: 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS ENSINO SUPERIOR 
Nº de 

documentos 
Pontos por 

título 

Pontuação 
máxima 
possível 

Pontos 
solicitados 

pelo candidato 
Certificado Curso de Especialização na área de 
Atuação.    

1,5 4,5 
  

Diploma Curso de Mestrado na área de Atuação.    03 05   

Diploma Curso de Doutorado na área de Atuação.    05 05   
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Tempo de Serviço em 
área para a qual se inscreveu: 1,0 ponto a cada 12 
meses (365 dias) completos.  

01 05 
 

 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS ENSINO MÉDIO 
Nº de 

documentos 
Pontos por 

título 

Pontuação 
máxima 
possível 

Pontos 
solicitados pelo 

candidato 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Tempo de Serviço em 
área para a qual se inscreveu: 1,0 ponto a cada 12 
meses (365 dias) completos.  

01 05 
 

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 40 HORAS Certificado de 
conclusão de cursos de qualificação e 
aperfeiçoamento com carga horária mínima de 40 
horas.  

02 05 
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IMPORTANTE 

PROVA DE TÍTULOS  

Os títulos serão entregues no dia e no horário da aplicação das Provas Objetivas, tendo que 

obrigatoriamente o candidato estar de posse do envelope contendo seus documentos para Prova de Títulos 

na entrada à unidade onde realizará as Provas, com data prevista para o dia 27 de outubro de 2019. Não 

será permitida a entrega de Títulos em Turno que não seja o específico do Cargo. Portanto não serão 

aceitos a entrega de Títulos no Turno da Manhã para cargos que as provas são no Turno da Tarde e vice-

versa. Fiquem atentos as essas regras para evitar transtornos no dia da aplicação. Lembrando que o 

candidato que desrespeitar as normas desse Edital bem como a equipe de aplicação está sujeito à 

eliminação do Certame.  

 

PRAZO RECURSAL 

Onde se-lê 

7.11. Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da respectiva taxa de 

inscrição e que não conste da relação dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas na forma do subitem 

anterior, no prazo de 72 (setenta e duas ) horas contados da data e horário da divulgação da relação de inscrições 

homologadas no endereço eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/ o candidato deverá encaminhar ao 

IADHED cópia digitalizada do boleto bancário juntamente com o comprovante de pagamento através do sistema 

de recurso disponibilizado na Área do Candidato, onde poderá anexar os documentos solicitados. 

7.12. Na hipótese de mero erro material de dados cadastrais digitados incorretamente no ato da inscrição (no de 

documentos de identificação e/ou endereço), o candidato deverá solicitar alteração através de sua Área do 

Candidato ou informar quais as alterações que devem ser procedidas, mencionando também os dados que 

identificam a sua inscrição através do e-mail concursosiadhed@gmail.com, no prazo de 72 (setenta e duas ) horas 

contados da data e horário de divulgação da relação de inscritos.  

7.15.5. O candidato que tiver seu requerimento de atendimento especial indeferido poderá apresentar recurso no 

prazo de 72 (setenta e duas ) horas contados da data e horário após a publicação indicada no subitem anterior.  

8.14. O candidato que tiver seu requerimento de isenção do pagamento do valor da inscrição indeferido poderá 

apresentar recurso no prazo de 72 (setenta e duas ) horas contados da data e horário contados da data da 

publicação indicada no subitem 8.13 desse Edital. 

8.19.4. O candidato com o desconto indeferido terá 72 (setenta e duas horas) para contestar o indeferimento 

através do sistema de interposição de recursos disponível na Área do Candidato.  

12.1. Caberá interposição de recurso fundamentado ao IADHED, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a partir da 

data e horário da divulgação, ininterruptamente, contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do 

objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, 

tais como nas seguintes situações: a) Contra indeferimento do Pedido de Isenção do valor de Inscrição. b) Contra 

indeferimento da inscrição. c) Contra indeferimento da inscrição como pessoa com deficiência e do pedido de 

condição especial para realização das provas. d) Contra o gabarito preliminar e o conteúdo das questões da Prova 

Objetiva. e) Contra a nota (totalização de pontos) na Prova Objetiva. f) Contra a nota de Prova de Títulos e 

classificação preliminar no Concurso. g) Cabendo ainda, recurso contra todas ou quaisquer decisões proferidas 

durante o concurso que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos. 

Leia-se: 

7.11. Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da respectiva taxa de 

inscrição e que não conste da relação dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas na forma do subitem 

anterior, no prazo de 03 (três) dias contados da data posterior da divulgação da relação de inscrições homologadas 

no endereço eletrônico https://iadhed.listaeditais.com.br/ o candidato deverá encaminhar ao IADHED cópia 

digitalizada do boleto bancário juntamente com o comprovante de pagamento através do sistema de recurso 

disponibilizado na Área do Candidato, onde poderá anexar os documentos solicitados. 
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7.12. Na hipótese de mero erro material de dados cadastrais digitados incorretamente no ato da inscrição (no de 

documentos de identificação e/ou endereço), o candidato deverá solicitar alteração através de sua Área do 

Candidato ou informar quais as alterações que devem ser procedidas, mencionando também os dados que 

identificam a sua inscrição através do e-mail concursosiadhed@gmail.com, no prazo de 03 (três) dias contados da 

data posterior da divulgação da relação de inscritos.  

7.15.5. O candidato que tiver seu requerimento de atendimento especial indeferido poderá apresentar recurso no 

prazo de 03 (três) dias contados da data posterior da publicação indicada no subitem anterior.  

8.14. O candidato que tiver seu requerimento de isenção do pagamento do valor da inscrição indeferido poderá 

apresentar recurso no prazo de 03 (três) dias contados da data posterior da publicação indicada no subitem 8.13 

desse Edital. 

8.19.4. O candidato com o desconto indeferido terá 03 (três) dias contados da data posterior da divulgação do 

indeferimento para contestar o indeferimento através do sistema de interposição de recursos disponível na Área do 

Candidato.  

12.1. Caberá interposição de recurso fundamentado ao IADHED, no prazo de 03 (três) dias da divulgação, 

ininterruptamente, contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as 

decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, tais como nas seguintes 

situações: a) Contra indeferimento do Pedido de Isenção do valor de Inscrição. b) Contra indeferimento da 

inscrição. c) Contra indeferimento da inscrição como pessoa com deficiência e do pedido de condição especial para 

realização das provas. d) Contra o gabarito preliminar e o conteúdo das questões da Prova Objetiva. e) Contra a 

nota (totalização de pontos) na Prova Objetiva. f) Contra a nota de Prova de Títulos e classificação preliminar no 

Concurso. g) Cabendo ainda, recurso contra todas ou quaisquer decisões proferidas durante o concurso que 

tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos. 

 

PROVA PRÁTICA 

Onde se-lê: 

1.2. O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de Prova Objetiva e, 

também, de acordo com a especificidade do cargo, Prova de Títulos e Prova Prática, em conformidade com o 

estabelecido nesse Edital.  

5.1. O Cadastro de Reserva será integrado por todos os candidatos habilitados e classificados no Concurso Público, 

que poderão ser convocados futuramente para realizar a Prova Prática (caso o cargo exija) e a Avaliação Médica 

para a posterior admissão, conforme quantitativo de vagas autorizado.  

11.1 A Prova Prática de Intérprete de Libras consistirá na apresentação pessoal de, no máximo 10 (dez) minutos, 

com a tradução de um Texto oral em Língua Portuguesa para Libras e de um Texto em Libras para a modalidade 

oral da Língua Portuguesa, com valor máximo de pontuação de 40 pontos, seguindo os seguintes critérios: 

13.2. A classificação final no Concurso Público será baseada na Pontuação Final obtida na Prova Objetiva (em caso 

de cargos com Provas de Títulos, a Pontuação Final será a somatória da nota Prova Objetiva com a nota da Prova 

de Títulos) e somente dos considerados habilitados em acordo com o determinado nos subitens 9.29 e 10.1. 

Leia-se: 

1.2. O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de Prova Objetiva e, 

também, de acordo com a especificidade do cargo, Prova de Títulos (etapa classificatória) e Prova Prática (etapa 

classificatória e eliminatória), em conformidade com o estabelecido nesse Edital.  

5.1. O Cadastro de Reserva será integrado por todos os candidatos habilitados e classificados no Concurso Público, 

que poderão ser convocados futuramente para realizar a Avaliação Médica para a posterior admissão, conforme 

quantitativo de vagas autorizado.  

11.1 A Prova Prática de Intérprete de Libras consistirá na apresentação pessoal de, no máximo 10 (dez) minutos, 

com a tradução de um Texto oral em Língua Portuguesa para Libras e de um Texto em Libras para a modalidade 

oral da Língua Portuguesa, com valor máximo de pontuação de 40 pontos, será aplicada a todos os candidatos 

aprovados na Prova Objetiva, seguindo os seguintes critérios: 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI 

Estado de Minas Gerais 

EDITAL 01/2019 

 
13.2. A classificação final no Concurso Público será baseada na Pontuação Final obtida na Prova Objetiva (em caso 

de cargos com Provas de Títulos e Prova Prática, a Pontuação Final será a somatória da nota Prova Objetiva com a 

nota da Prova de Títulos e/ou Prova Prática) e somente dos considerados habilitados em acordo com o 

determinado nos subitens 9.29 e 10.1. 

 

Considerações sobre as retificações 

As mudanças realizadas no Edital 01/2019, notadamente a supressão dos cargos, foram necessárias para realizar as 

adequações nas atribuição dos cargos suprimidos, sendo que esses cargos serão abarcados no Edital 02/2019, após 

as devidas aprovações dos textos pela Câmara Municipal de Araguari. 

 

Araguari, MG, 27 de agosto de 2019. 

 

Comissão do Concurso 

 

 

 

 

 


