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A Fundação Araguarina de Educação e Cultura - FAEC  no uso de suas atribuições legais torna público que fará realizar 

Concurso Público de Provas e Títulos, para preenchimento de vagas existentes do quadro permanente de servidores de acordo 

com as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em especial a Instrução Normativa nº 

05/2007, alterada pela IN nº 04/2008 e IN nº 08/2009 e Súmula nº 116 e, em consonância com a Legislação Municipal, em 

especial a Lei Orgânica do Município de Araguari/MG; Estatuto dos Servidores Públicos da Fundação Araguarina de 

Educação e Cultura - FAEC - LEI Nº 5994, DE 23 DE JANEIRO DE 2018, e alterações posteriores, conforme disposto neste 

edital. 

RETIFICAÇÃO  

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Onde se – Lê. 

1.1. Do cargo único e sua especificação (número de vaga; vencimentos iniciais; valor da taxa de inscrição; disciplina da prova 

objetiva; número de questões por disciplina; peso de cada questão; escolaridade mínima exigida; pré-requisitos cumulativos, 

carga horária de trabalho, etc.) são os constantes do ANEXO I - DO CARGO, SUA ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES, 

deste Edital. 

Leia – Se.  

1.1. Dos cargos e sua especificação (número de vaga; vencimentos iniciais; valor da taxa de inscrição; disciplina da prova 

objetiva; número de questões por disciplina; peso de cada questão; escolaridade mínima exigida; pré-requisitos cumulativos, 

carga horária de trabalho, etc.) são os constantes do ANEXO I - DO CARGO, SUA ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES, 

deste Edital. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

Onde se – Lê. 

2.7.1. O candidato que não constar nas listas de inscrições oficial deverá entrar imediatamente em contato através do e-mail 

asectta@gmail.com, para a confirmação da sua inscrição. Sob pena de desclassificação no Concurso. O prazo final é o dia 06 

de setembro de 2019. 

 

Leia – Se.  

2.7.1. O candidato que não constar nas listas de inscrições oficial deverá entrar imediatamente em contato através do e-mail 

asectta@gmail.com, para a confirmação da sua inscrição. Sob pena de desclassificação no Concurso. O prazo final será dia 01 

de novembro de 2019. 
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5. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Onde se – Lê. 

5.1.3. - Serão publicadas no Resultado Oficial, somente como nota de corte, até 5 (cinco) vezes o número de vagas do cargo 

único deste edital, para que, caso surjam vagas no decorrer do período de validade do Concurso os candidatos classificados 

possam ser chamados. Além desse limite, os demais candidatos, mesmo estando com nota igual ou superior a 60% (sessenta) 

dos pontos, estão eliminados do certame. 

Leia – Se.  

5.1.3. - Serão publicadas no Resultado Oficial, somente como nota de corte, até 5 (cinco) vezes o número de vagas dos cargos 

deste edital, para que, caso surjam vagas no decorrer do período de validade do Concurso os candidatos classificados possam 

ser chamados. Além desse limite, os demais candidatos, mesmo estando com nota igual ou superior a 60% (sessenta) dos 

pontos, estão eliminados do certame. 


