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QUARTA RETIFICAÇÃO DO EDITAL 06/2014 E DOS RESPECTIVOS ANEXOS 

 

O Prefeito do Município de Itabirito torna pública as alterações abaixo especificadas relativas 
ao Edital 06/2014 e seus respectivos anexos do Concurso Público para provimento de vagas 
e formação de cadastro reserva. 
 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA 

OBJETIVA 

 

1. Prorrogação da inscrição, que será efetuada via INTERNET, mediante o 
preenchimento do “Requerimento Eletrônico de Inscrição”, no endereço eletrônico 
www.gestaoconcurso.com.br, das 10 horas do dia 08 de dezembro de 2014 às 22 
horas do dia 28 de janeiro de 2015 (horário de Brasília), devendo o candidato adotar 
os seguintes procedimentos: 

a) ler atentamente o Edital;  

b) preencher o “Requerimento Eletrônico de Inscrição”, indicando o cargo, 
conforme item 2 do Edital 06/2014;  

c) confirmar os dados cadastrados, transmitindo-os pela internet;  

d) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da taxa de 
inscrição;  

e) efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 29 de janeiro de 2015, 
na forma do item 6.7 do Edital 06/2014 e seus subitens.  
 

2. O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.gestaoconcurso.com.br, 
será emitido em nome do candidato e deverá ser impresso em impressora a laser ou 
jato de tinta para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de 
barras. A impressão do boleto bancário ou a segunda via do mesmo em outro tipo de 
impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a Prefeitura de 
Itabirito e a Fundação Renato Azeredo de eventuais dificuldades da leitura do código 
de barras e consequente impossibilidade de efetivação da inscrição.  
 

3. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para 
impressão, durante o período de prorrogação da inscrição determinado no item 1 
dessa Retificação do Edital 06/2014, ficando indisponível a partir das 22 horas e 10 
minutos do último dia de inscrição – 28 de janeiro de 2015.  
 

4. O boleto, devidamente quitado até a data limite de 29 de janeiro de 2015, sem 
rasura, emendas e outros, será o comprovante provisório de inscrição do candidato 
no Concurso Público, não sendo considerado para tal o simples agendamento de 
pagamento.  
 

5. A inscrição somente será processada e efetivada após a confirmação à Fundação 
Renato Azeredo, pela instituição bancária, do pagamento da taxa de inscrição 
concernente ao candidato, sendo automaticamente cancelado o “Requerimento 
Eletrônico de Inscrição” em que o pagamento não for comprovado. 
 

6. A confirmação da inscrição se dará através do Comprovante Definitivo de Inscrição 
(CDI) que estará disponível para todos os candidatos no endereço eletrônico 
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www.gestaoconcurso.com.br, a partir do dia 12 de fevereiro de 2015. Nesse 
documento constarão o nome do candidato, o cargo para qual se inscreveu, o número 
de inscrição, a data, o horário e o local da realização da Prova Objetiva. 
 

7. O candidato que não conseguir localizar o seu Comprovante Definitivo de Inscrição no 
endereço eletrônico www.gestaoconcurso.com.br, deverá procurar a Fundação 
Renato Azeredo, à Rua das Tangerinas, 933, Bairro Vila Clóris, Belo Horizonte/MG, 
CEP 31.744-108, nos dias úteis, das 09h00min às 11h00min ou das 13h30min às 
17h00min, munido do Boleto Bancário devidamente quitado, ou ainda através do e-
mail comunicacao@gestaoconcurso.com.br, até o dia 23 de fevereiro de 2015. 
 

8. A Prova Objetiva e a Redação serão realizadas em Itabirito, prevista para o dia 01 de 
março de 2015, sendo que o local e o horário de sua realização serão confirmados 
no Comprovante Definitivo de Inscrição. 
 

9. Os gabaritos das Provas Objetivas serão disponibilizados no site da Fundação Renato 
Azeredo www.gestaoconcurso.com.br, a partir do dia 02 de março de 2015.  
 

10.  As questões das Provas Objetivas serão divulgadas no endereço eletrônico 
www.gestaoconcurso.com.br, a partir do dia 02 de março de 2015. 

 
 
Itabirito, 06 de janeiro de 2015. 
 
 

Alexander Silva Salvador de Oliveira 
Prefeito Municipal de Itabirito 
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