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COMUNICADO SUSPENSÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

Tendo em vista a deliberação da Comissão do Concurso Publico da Câmara Municipal de Manhuaçu em Minas Gerais, 

frente ao cenário de instabilidade de combate a propagação do COVID-19 no Estado de Minas Gerais, o que ocasiona uma 

incerteza sobre a data de aplicação das provas, o IADHED, empresa responsável pela organização do certame, vem a 

público informar que as inscrições estão suspensas por tempo indeterminado. 

Os interessados, que por ventura, tenham realizado as inscrições, não precisam realizar novamente a inscrição, mas 

deverão aguardar a reabertura para imprimir o Boleto Bancário.  

No oportuno, damos ciência que o presente Edital ficou à disposição do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais (TCE-MG), para análise e critica dos termos editalício pelo período regulamentar de 60 (sessenta) dias, e findado 

esse prazo o TCE-MG não abriu nenhum processo de contestação dos termos, conforme pesquisa realizada no sistema de 

acompanhamento do TCE-MG, sendo assim, entende-se que por parte do Tribunal o Edital 01/2020 está em consonância 

com o preconizado por suas instruções normativas sobre o tema em tela. 

Informamos ainda, que o Edital sofrerá algumas adequações necessárias, de acordo com questionamentos realizados 

pelos interessados, a saber: 

1- Conteúdo de Conhecimento de Informática é o mesmo para todos os níveis de escolaridade (Fundamental, Médio 

e Superior); 

2- Os critérios de avaliação do TAF e Prova Prática serão divulgados em até 10 dias de antecedência da data marcada 

para a aplicação dessas. 

Sobre questionamentos envolvendo Prova de Títulos, critério “EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL”,  será mantido da forma que 

está norteada em Edital, tendo em vista o texto já ter sido apreciado por diversas oportunidades pelo TCE-MG, nesse e em 

outros certames organizados pelo IADHED e nunca ter sido alvo de objeção. 

 

Sendo o que nos cabe informar e esclarecer por momento. 

 

Uberaba, MG, 24 de junho de 2020. 

 

IADHED 
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