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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVINHEMA , Estado de Mato Grosso do Sul, no 
uso de suas atribuições, através da Comissão de Concurso Público, nomeada pela Portaria 027, 
de 06 de julho de 2015, torna público para conhecimento dos interessados que foi realizada em 
data de 18 de agosto de 2015 uma reunião com o Exmo. Sr. Promotor de Justiça da 1ª Promotoria 
de Justiça da Comarca de Ivinhema, o Presidente da Câmara Municipal e o representante da 
empresa executora do concurso, na qual foram tomadas as deliberações relacionadas ao 
Concurso Público nº 001/2015, conforme abaixo: 
 

1) PROVA DE TITULOS 
Em relação a Prova de Títulos, constante da cláusula 5.10.6 foram deliberadas as 

seguintes alterações: 

a) Foram suprimidos os itens 5 (cinco) e 6 (seis) os quais versavam sobre cursos de 

capacitação na área do cargo, realizados a partir de janeiro de 2010 até a data da 

publicação do Edital 001/2015; 

b) No item 7 (sete), que trata da experiência profissional, a pontuação máxima foi 

reduzida para 2,5 (dois pontos e cinco décimos). 

 

2) REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
a) Em razão das alterações introduzidas nas normas da Prova de Títulos, ficou decidido 

a reabertura das inscrições do concurso, as quais poderão ser feitas no período de 

24 de agosto à 08 de setembro de 2015, na mesma forma constante da cláusula 

2.2. do Edital 001/2015, ou seja, exclusivamente pela Internet. 

b) O pagamento da taxa das novas inscrição poderá ser feito até o dia 09 de setembro 

de 2015; 

c) Ficam validadas as inscrições homologadas pelo Edital 003/2015. 

 

3) PROVA ESCRITA 
a) A data da prova escrita fica alterada do dia 13 de setembro de 2015 para o dia 27 

de setembro de 2015, em horários e locais que serão divulgados oportunamente. 
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