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MUNICÍPIO DE CURVELO – MG 
 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2012 
 

O Município de Curvelo-MG, por meio do seu Prefeito, torna públicas as seguintes retificações do 
Edital do Concurso Público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do Município: 

 
 
 

1. O subitem 5.6.1 do Edital, onde se lê 13/01/2013, leia-se 03/02/2013, passando a ter a seguinte 
redação: 

 
5.6.1- As Provas de Múltipla Escolha serão aplicadas em Curvelo-MG, no dia 03/02/2013. As 
provas terão duração de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo o preenchimento da Folha 
de Respostas.  

 
2. O subitem 5.6.2 do Edital, onde se lê 07/01/2013, leia-se 29/01/2013, passando a ter a seguinte 

redação: 
 

5.6.2 - O endereço do local de provas será divulgado na internet, no endereço 
www.cotec.unimontes.br, a partir do dia 29/01/2013. Conforme disposto no subitem 2.6, caberá 
ao candidato se informar sobre o local de provas, podendo imprimir o Cartão de Inscrição no 
Posto de Atendimento, em Curvelo, ou na Unimontes/Cotec. 

 
 

3. O subitem 7.6.4 do Edital, onde se lê 14 a 16/01/2013, leia-se 04 a 06/02/2013, passando a ter a 
seguinte redação: 

 
7.6.4 - Contra qualquer questão das Provas de Múltipla Escolha, na ocorrência de erros no 
enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias 04 a 06/02/2013, das 8 às 18 
horas. 

 
4. Os subitens 7.6.4.1, 9.1.4, 9.1.5 e 6.5 do Edital, onde se lê 1º/02/2013, leia-se 22/02/2013, 

passando a ter a seguinte redação: 
 

7.6.4.1 - Até o dia 22/02/2013, a Cotec informará o resultado do recurso, no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br. 

 
9.1.4 - Resultado da Prova de Múltipla Escolha, após recursos relativos ao Gabarito Oficial: 
dia 22/02/2013, com a pontuação obtida pelos candidatos, para fins de classificação e 
participação da Prova de Títulos.  
 
9.1.5 - Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 22/02/2013. 
 
6.5 - A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada no dia 
22/02/2013, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br e na sede da Prefeitura. 
 
 

5. O subitem 6.6 do Edital, onde se lê 04/02/2013 a 15/02/2013, lêia-se 25/02/2013 a 08/03/2013, 
passando a ter a seguinte redação: 

 
6.6 - Entrega da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser 

postada nos Correios, por meio do serviço de A.R. ou Sedex (com custos por conta do 
candidato), de 25/02/2013 a 08/03/2013, para o seguinte endereço: Unimontes/Cotec – 
Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes Claros-
MG, podendo também ser entregue mediante recibo, no prazo estabelecido, de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados, no Posto de Atendimento, em Curvelo-MG, das 8 às 12 horas 
e das 13 às 17 horas, e na Unimontes/Cotec (Campus Universitário Professor Darcy 
Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia, Montes Claros-MG), das 8 às 18 horas. 
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6. O subitem 9.1.6 do Edital, onde se lê 1º/03/2013, lêia-se 22/03/2013. 
 
         9.1.6 – resultado da Prova de Títulos: dia 22/03/2013. 
 
 

7. O subitem 7.6.5 do Edital, onde se lê 04 a 06/03/2013, lêia-se 25 a 27/03/2013. 
 
 

7.6.5 - Contra o resultado da Prova de Títulos, na ocorrência de eventuais erros na 
análise da documentação: dias 25 a 27/03/2013, das 8 às 18 horas. 

 
 

8. Os subitens 7.6.5.1 e 9.1.7 do Edital, onde se lê 18/03/2013, lêia-se 09/04/2013. 
 
 

7.6.5.1 - Até o dia 09/04/2013, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 
eletrônico www.cotec.unimontes.br. 

 
9.1.7 - Resultado Final do Concurso Público, com a classificação dos candidatos, decorrente 
da pontuação obtida na Prova de Múltipla Escolha e na Prova de Títulos: até o dia 
09/04/2013. 

 
 

9. O subitem 7.6.6 do Edital, onde se lê 19 e 20/03/2013, lêia-se 10 a 12/04/2013. 
 

7.6.6 - Contra o resultado final da classificação no Concurso, desde que esteja devidamente 
fundamentado: dias 10 e 12/04/2013, das 8 às 18 horas. 

 
 

10. Os subitens 7.6.6.1 e 9.1.8 do Edital, onde se lê 27/03/2013, lêia-se 19/04/2013. 
 

7.6.6.1 - Até o dia 19/04/2013, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 
eletrônico www.cotec.unimontes.br. 

 
9.1.8 - Resultado Definitivo do Concurso Público, com a classificação definitiva dos 
candidatos após os recursos interpostos: até o dia 19/04/2013. 

 
 
 

Curvelo-MG, 27 de dezembro de 2012. 
 
 
 
 

José Maria Penna Silva 
Prefeito Municipal 

 

 


