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RERRATIFICAÇÃO Nº 01 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA, JOÃO BOSCO PESSINE GONÇALVES, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Edital de Abertura de Concurso Público nº 
01/2012, resolve PRORROGAR O PERÍODO DE INSCRIÇÕES e torna público as 
modificações a seguir, sendo: 

1. O ITEM VI DO EDITAL Nº 01/2012, passa a ter a seguinte redação: 

VI – DA INSCRIÇÃO PRESENCIAL 

... 

2. Período: 22/05/2012 a 06/07/2012, exceto sábado, domingo e feriado. 

 

2. O ITEM VII DO EDITAL Nº 01/2012, passa a ter a seguinte redação: 

VII – DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET 

1. Será admitida também inscrição via Internet, através do endereço eletrônico 
www.exameconsultores.com.br, solicitada entre 9h do dia 22/05/2012 até 23h59 do dia 
08/07/2012. 

2. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado 
até o dia 09/07/2012, no horário de atendimento das agências bancárias. 

 

3. O ITEM IX DO EDITAL Nº 01/2012, passa a ter a seguinte redação: 

IX – DAS PROVAS  

... 

1.2.6 Os títulos deverão ser entregues no Local e horário definidos para inscrição 
presencial, no período de 22/05/2012 a 06/07/2012, exceto sábado, domingo e feriado, 
dentro de um envelope lacrado, com a seguinte identificação: 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
Caratinga - PROVA DE TÍTULOS 

 Nome completo do candidato - Cargo pleiteado 

1.2.7 Os títulos podem ser encaminhados também via postal, endereçados à EXAME 
AUDITORES & CONSULTORES LTDA, postados, impreterivelmente, até o dia 
09/07/2012, através dos Correios por meio de Sedex com AR. 
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4. O ITEM XIV DO EDITAL Nº 01/2012, passa a ter a seguinte redação: 

XIV – DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

... 

7. Em caso de inscrição via internet, o candidato poderá entregar o Laudo Médico no 
local e horário definidos para inscrição presencial, até o dia 06/07/2012, dentro de um 
envelope devidamente identificado (nº de inscrição, nome completo e cargo pleiteado); 
ou deverá encaminhar, via postal, endereçado à EXAME AUDITORES & 
CONSULTORES LTDA, postado, impreterivelmente, até o dia 09/07/2012, através dos 
Correios por meio de Sedex com AR, dentro de um envelope devidamente identificado 
(nº de inscrição, nome completo e cargo pleiteado). 

 

5. O ANEXO VII DO EDITAL Nº 01/2012 passa a vigorar nos termos do ANEXO VII desta 
RERRATIFICAÇÃO. 

Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura de Concurso 
Público nº 01, de 19/03/2012. 

 

Caratinga/MG, 20 de junho de 2012. 

 

 

JOÃO BOSCO PESSINE GONÇALVES 
Prefeito do Município de Caratinga 
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ANEXO VII 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

22/05/2012 a 
25/05/2012 

Conforme 
previsto no item 
VI-1 deste Edital 

Período para pedido de isenção de pagamento 
do valor da taxa de inscrição. 

Nos termos do item V-3 
do presente Edital. 

11/06/2012 14h 
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 
de pagamento do valor da taxa de inscrição 

Nos termos do item XV-1 
do presente Edital. 

11/06/2012 14h 

Disponibilização do “Comprovante de Inscrição” 
aos candidatos que tiveram o pedido de isenção 
de pagamento do valor da taxa de inscrição 
deferido 

Nos termos do item V-7 
do presente Edital. 

22/05/2012 a 
06/07/2012, exceto 
sábado, domingo e 

feriado 

Conforme 
previsto no item 
VI-1 deste Edital 

Período para INSCRIÇÃO PRESENCIAL 
Nos termos do item VI-1 
do presente Edital. 

Entrega dos títulos pelos candidatos inscritos nos 
cargos mencionados no item IX-1.2 do presente 
Edital 

Nos termos do item IX 
1.2.6 do presente Edital. 

22/05/2012 a 
08/07/2012 

9h do dia 
22/05/2012 às 
23h59 do dia 
08/07/2012 

Período para inscrição VIA INTERNET. Nos termos do item VII-1 
do presente Edital. 

09/07/2012 - 
Último dia para pagamento da taxa de inscrição 
por meio de boleto bancário, no caso de inscrição 
VIA INTERNET 

Estabelecimento bancário 

09/07/2012 - 
Último dia para postagem dos títulos pelos 
candidatos inscritos nos cargos mencionados no 
item IX-1.2 do presente Edital 

Nos termos dos itens IX-
1.2.7 do presente Edital. 

Até 17/07/2012 14h 

Disponibilização do Comprovante Definitivo de 
Inscrição - CDI de todos os candidatos, 
divulgação da relação de candidatos inscritos, 
dos locais de realização das Provas (Objetiva de 
Múltipla Escolha e Prática) e confirmação de data 
e horários de provas. 

Nos termos do item XV-1 
do presente Edital. 

29/07/2012 

Conforme 
previsto no 

ANEXO I deste 
Edital 

Realização da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha. A divulgar, até 14h do dia 

17/07/2012, nos termos 
do item XV-1 do presente 
Edital. 

29/07/2012 13h 
Realização da Prova Prática para os candidatos 
inscritos no cargo mencionado no item IX-1.2 do 
presente Edital. 

31/07/2012 14h 
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha. 

Nos termos do item XV-1 
do presente Edital. 

Até 29/08/2012 14h 
Divulgação do Resultado Final (em ordem de 
classificação). 

No prazo máximo de 
30 (trinta) dias após 
terem sido ultimadas 

todas as etapas 
editalícias 

- Homologação do resultado final. 

 

 


