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ERRATA 03/2013 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UBERABA 

EDITAL Nº. 01/2012, de 17 de fevereiro de 2012. 
Republicado em 31 de maio de 2013. 

 
 

1) No item 16.3 EXCLUI-SE as alíneas: 
l) Atestado de que não possui registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública 
do Estado, onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos. 
m.2) Declaração de não ter sido demitido a “bem do serviço público” ou por infringência do artigo 168, I, IV IX, XI 
e XII, e do artigo 175, parágrafo único da Lei Complementar nº 392, de 17/12/2008. 
m.5) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou 
entidade da esfera federal, estadual ou municipal. 
 

2) No item 11.2 onde se lê: 
11.2 Os recursos encaminhados via internet, conforme especificado no subitem 11.1, devem seguir as 
determinações constantes no endereço eletrônico da Fundep/Gestão de Concursos e:  
a) Não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso.  
b) Ser elaborados com argumentação lógica, consistente e acrescidos de indicação da bibliografia pesquisada 
pelo candidato para fundamentar seus questionamentos.  
c) Apresentar a fundamentação referente apenas à questão previamente selecionada para recurso.   
 
Leia-se: 
11.2 Os recursos encaminhados via internet, ou através de correspondência por “AR” ou “SEDEX” devendo ser 
verificada a tempestividade por meio da data de postagem para FUNDEP/Gerência de Concursos, situada à Av. 
Pres. Antônio Carlos, n. 6.627 – Unidade Administrativa II, 3º andar, Campus Pampulha/UFMG, Belo 
Horizonte/MG, Caixa Postal: 856 CEP: 30.161-970, deverá atender conforme especificado no subitem 11.1, além 
de seguir as determinações constantes no endereço eletrônico da Fundep/Gestão de Concursos:  
a) Não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso.  
b) Ser elaborados com argumentação lógica, consistente e acrescidos de indicação da bibliografia pesquisada 
pelo candidato para fundamentar seus questionamentos.  
c) Apresentar a fundamentação referente apenas à questão previamente selecionada para recurso. 

 


