
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

R. Cap. Antônio Carlos, 196 – Centro – 37680-000  Telefax (35) 3654-1222 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 
 

 
A Prefeitura Municipal de Gonçalves , Estado de Minas Gerais, torna pública a Retificação Parcial do Edital 

de Concurso Público n.º 001/2013 de 16 de dezembro de 2013, publicado na imprensa local e na Sede da Prefeitura: 
 
 INCLUINDO: 
 
11.5 - A avaliação para o cargo de Calceteiro  incidirá sobre as atividades inerentes ao cargo como: Tipos de 

calçamento público; Forma de limpeza de passeios públicos; Tipos de pedras empregados; Bloquete; 
Conservação; Princípios de segurança no trabalho; caídas d’água; nivelamento; Conhecimentos das 
ferramentas e materiais; Conhecimentos da Função; Normas de segurança. A avaliação será feita pelo 
desempenho do candidato no trabalho que irá executar, dentro das normas técnicas, levando-se em 
consideração o uso e aproveitamento dos equipamentos e materiais utilizados. Fatores a serem avaliados: 
Habilidades, Eficiência/Qualidade, Produtividade, Organização na execução dos Trabalhos/Economia do 
Material e Técnica/Aptidão. Cada critério terá a pontuação de até 20 (vinte) pontos - em um total de 100 (cem) 
pontos para todos os critérios. 

 
RETIFICANDO: 
 
- item 1.2.1 onde se: lê Operário 01 vaga, leia-se: Operário, 03 vagas. 
 
14.10- A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 

não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no 
presente edital, os aprovados e classificados além desse número poderão ser convocados para vagas pré-
existentes na data deste edital, as que vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do prazo de 
validade do presente concurso. 
 
 

 Em razão da presente retificação fica alterado o período das inscrições de 16 de abril a 18 de maio de 2014, 
devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 

a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se inscrever. 
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar. 
c) Escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO. 
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em 

CONCORDO E EFETIVAR INSCRIÇÃO. 
e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer banco. 

Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por agendamento. 
f) O recolhimento do boleto deverá ser feito  até o primeiro dia útil após a data do encerramento  das 

inscrições , entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, 
para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição 
não ser processada e recebida. 

g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex o 
respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, caso 
necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para CONSESP, situada 
na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP. 

h) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma 
de inteira e total responsabilidade do candidato. 

 
 

As provas escritas ficam remarcadas para o dia 22 de junho de 2014,  às 9h, em locais a serem divulgados por 
meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, por meio de jornal com circulação no 
município e do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias. As provas práticas  serão 
realizadas em data, locais e horários a serem divulgados por meio do Edital que publicará o resultado das provas 
objetivas (escritas).   

  
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Gonçalves - MG,  14 de fevereiro de 2014. 

 
Maria de Lourdes das Neves 

Prefeita 


