PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
Estado do Espírito Santo

RETIFICAÇÃO 002/2016
Ao Edital 001/2016 - ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO – PMM
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÃO.
A G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, torna pública a RETIFICAÇÃO ao Edital
001/2016 – Abertura do Concurso Público publicado no dia 30 de junho de 2016, que passa a ter
a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens do referido edital.
No Edital 001/2016 - Abertura do Concurso Público no QUADRO I – CRONOGRAMA GERAL DO
CONCURSO, ONDE

SE LÊ:
ETAPAS

DATAS

HORÁRIOS

LOCAIS

Período de Inscrições

01/07/2016 a
18/07/2016

0h do dia 01/07
às 23h59min do
dia 18/07/2016

Sítio da G-Strategic 1

Emissão do boleto bancário

01/07/2016 a
19/07/2016

0h do dia 01/07
às 23h59min do
dia 19/07/2016

Sítio da G-Strategic 1

Período para solicitação de atendimento especial para realização das
provas

01/07/2016 a
18/07/2016

0h do dia 01/07
às 23h59min do
dia 18/07/2016

Sítio da G-Strategic 1

Alteração de dados cadastrais incorretos

01/07/2016 a
18/07/2016

Até 23h59min
do dia 18/07

Sítio da G-Strategic 1

Data limite para o pagamento do boleto bancário referente à taxa de
Inscrição.

19/07/2016

----

Qualquer instituição
bancária, correspondente
bancário ou serviço
bancário na internet.

Data limite para envio do laudo do PNE (Portadores de Necessidades
Especiais) e atendimento especial (leiturista)

20/07/2016

Sedex/correio

Endereço da G-Strategic2

Homologação das inscrições

01/08/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic 1

Resultado das Inscrições deferidas para PNE (Portadores de
Necessidades Especiais)

01/08/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic 1

Resultado das Solicitações de Atendimento Especial para realização
das provas

01/08/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic 1

01/08/2016 a
10/08/2016

0h do dia 01/08
às 23:59min do
dia 10/08

Sítio da G-Strategic 1

Período de Recurso às Solicitações de Atendimento Especial

02/08/2016

0h às 23h59min
do dia 02/08

Sítio da G-Strategic 1

Período de Recurso das Inscrições de PNE Portadores de
Necessidades Especiais

02/08/2016

0h às 23h59min
do dia 02/08

Sítio da G-Strategic 1

Divulgação do julgamento dos recursos das Solicitações de
Atendimento Especial

05/08/2016

A partir das 16h

Sítio da G-Strategic 1

Divulgação do julgamento dos recursos das Inscrições de PNE

05/08/2016

A partir das 16h

Sítio da G-Strategic 1

Período de Recurso à Homologação das Inscrições
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2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.gualimp.com.br, no período entre 0 hora do dia 01 de julho de 2016 às 23 horas e 59
minutos do dia 18 de julho de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.
2.3 [...]
2.3.3. O pagamento do boleto bancário poderá ser efetuado em qualquer estabelecimento
bancário, ou via internet, observado código de barras existente no boleto bancário, até o
dia 19 de julho de 2016, conforme prevista no item 2.10.
2.3.4. O candidato poderá emitir a 2ª via de seu boleto bancário, até o dia 19 de julho de
2016, conforme previsto no item 2.10.
2.7. Caso o nome do candidato não conste do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES que
será publicado no dia 01 de agosto de 2016; o candidato após publicação do referido Edital
disporá do período de 01 a 10 de agosto de 2016 para peticionar recurso por meio do
endereço eletrônico www.gualimp.com.br através de link específico, alegando os motivos
pelo qual seu nome não consta da lista de inscrições homologadas. Decorrido este prazo, o
Requerimento de Inscrição será considerado nulo ou inválido.
2.10. O encerramento das inscrições se dará no dia 18 de julho de 2016 às 23:59:59 (vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) horário de Brasília, no
endereço eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que o pagamento deverá ser efetuado
até o dia 19 de julho de 2016, cientes de que pagamentos efetuados após a data fixada
para término não serão considerados para efeitos de confirmação de inscrição sob
qualquer condição ou pretexto.
2.11. Caso o candidato tenha realizado uma consulta aos seus dados de inscrição, e tenha
detectado algum tipo de inconsistência ou falta de alguma informação, este poderá acessar o
endereço eletrônico www.gualimp.com.br acessar o link do respectivo concurso público e
acionar o serviço “Consulta dos Dados Cadastrais”, e caso detecte erro deve solicitar à devida
correção dos dados, até o dia 18 de julho de 2016.

4. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ATENDIMENTO ESPECIAL
4.5. Os candidatos portador de necessidades especiais compatíveis com o exercício da função ao
cargo pretendido, que assinalarem no Requerimento de Inscrição a condição de “deficiente”
deverão enviar via SEDEX para sede da empresa, ATÉ O DIA 20 DE JULHO DE 2016, à Rua
Manoel Alves de Siqueira, 41, Bairro Bela Vista, Guaçuí-ES – CEP 29.560-000, LAUDO MÉDICO
ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO, expedido no prazo máximo de até 180
(cento e oitenta) dias antes do término das inscrições, atestando a espécie, o grau ou nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
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Internacional de Doença (CID-10), bem como sua provável causa, que ficará retido e anexado
ao Requerimento de Inscrição, sob pena de indeferimento de seu Requerimento.
4.7. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de
portadores de deficiência será divulgada no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, a partir
das 17 horas do dia 01 de agosto de 2016.
4.7.1. O candidato disporá de 01(um) dia a partir da data de divulgação da relação citada
no subitem anterior para contestar o indeferimento, exclusivamente mediante
preenchimento de formulário digital, que estará disponível no endereço eletrônico
www.gualimp.com.br, sendo que após esse período, não serão aceitos pedidos de
revisão. O recurso deverá ser enviado de 0h às 23h59min do dia 02 de agosto de
2016, considerando-se o horário de Brasília.
4.10.4. Os candidatos que necessitarem de ATENDIMENTO ESPECIAL DE LEITURISTA E
AUXILIO PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA, para realização da prova,
deverão enviar via SEDEX para sede da empresa, ATÉ O DIA 20 DE JULHO DE 2016, à
Rua Manoel Alves de Siqueira, 41, Bairro Bela Vista, Guaçuí-ES – CEP 29.560-000,
LAUDO MÉDICO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO, EXPEDIDO NO
PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ANTES DO TÉRMINO DAS
INSCRIÇÕES, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência visual, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença (CID-10), bem como sua provável causa, que ficará retido e anexado ao
Requerimento de Inscrição, sob pena de indeferimento de seu Requerimento.
4.12. O atendimento às solicitações de condições especiais solicitadas para a realização das provas
ficará sujeito à análise de viabilidade e de razoabilidade da solicitação, e o resultado será
divulgado no endereço eletrônico www.gualimp.com.br a partir das 17 horas do dia 01 de
agosto de 2016.
4.12.1 - O candidato disporá de 01 (um) dia a partir da data de divulgação da relação citada
no subitem anterior para contestar o indeferimento, exclusivamente mediante
preenchimento de formulário digital, que estará disponível no endereço eletrônico
www.gualimp.com.br, sendo que após esse período, não serão aceitos pedidos de
revisão. O recurso deverá ser enviado de 0h às 23h59min do dia 02 de agosto de
2016, considerando-se o horário de Brasília.

LER-SE-Á
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ETAPAS

DATAS

HORÁRIOS

LOCAIS

Período de Inscrições

01/07/2016 a
28/07/2016

0h do dia 01/07
às 23h59min do
dia 28/07/2016

Sítio da G-Strategic 1

Emissão do boleto bancário

01/07/2016 a
29/07/2016

0h do dia 01/07
às 23h59min do
dia 29/07/2016

Sítio da G-Strategic 1

Período para solicitação de atendimento especial para realização das
provas

01/07/2016 a
28/07/2016

0h do dia 01/07
às 23h59min do
dia 28/07/2016

Sítio da G-Strategic 1

Alteração de dados cadastrais incorretos

01/07/2016 a
28/07/2016

Até 23h59min
do dia 28/07

Sítio da G-Strategic 1

Data limite para o pagamento do boleto bancário referente à taxa de
Inscrição.

29/07/2016

----

Qualquer instituição
bancária, correspondente
bancário ou serviço
bancário na internet.

Data limite para envio do laudo do PNE (Portadores de Necessidades
Especiais) e atendimento especial (leiturista)

29/07/2016

Sedex/correio

Endereço da G-Strategic2

Homologação das inscrições

05/08/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic 1

Resultado das Inscrições deferidas para PNE (Portadores de
Necessidades Especiais)

05/08/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic 1

Resultado das Solicitações de Atendimento Especial para realização
das provas

05/08/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic 1

08/08/2016 a
11/08/2016

0h do dia 08/08
às 23:59min do
dia 11/08

Sítio da G-Strategic 1

Período de Recurso às Solicitações de Atendimento Especial

08/08/2016

0h às 23h59min
do dia 08/08

Sítio da G-Strategic 1

Período de Recurso das Inscrições de PNE Portadores de
Necessidades Especiais

08/08/2016

0h às 23h59min
do dia 08/08

Sítio da G-Strategic 1

Divulgação do julgamento dos recursos das Solicitações de
Atendimento Especial

11/08/2016

A partir das 16h

Sítio da G-Strategic 1

Divulgação do julgamento dos recursos das Inscrições de PNE

11/08/2016

A partir das 16h

Sítio da G-Strategic 1

Período de Recurso à Homologação das Inscrições

2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.gualimp.com.br, no período entre 0 hora do dia 01 de julho de 2016 às 23 horas e 59
minutos do dia 28 de julho de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.
2.3 [...]
2.3.3. O pagamento do boleto bancário poderá ser efetuado em qualquer estabelecimento
bancário, ou via internet, observado código de barras existente no boleto bancário, até o
dia 29 de julho de 2016, conforme previsto no item 2.10.
2.3.4. O candidato poderá emitir a 2ª via de seu boleto bancário, até o dia 29 de julho de
2016, conforme previsto no item 2.10.
2.7. Caso o nome do candidato não conste do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES que
será publicado no dia 05 de agosto de 2016; o candidato após publicação do referido Edital
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disporá do período de 08 a 12 de agosto de 2016 para peticionar recurso por meio do
endereço eletrônico www.gualimp.com.br através de link específico, alegando os motivos
pelo qual seu nome não consta da lista de inscrições homologadas. Decorrido este prazo, o
Requerimento de Inscrição será considerado nulo ou inválido.
2.10. O encerramento das inscrições se dará no dia 28 de julho de 2016 às 23:59:59 (vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) horário de Brasília, no
endereço eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que o pagamento deverá ser efetuado
até o dia 29 de julho de 2016, cientes de que pagamentos efetuados após a data fixada
para término não serão considerados para efeitos de confirmação de inscrição sob
qualquer condição ou pretexto.
2.11. Caso o candidato tenha realizado uma consulta aos seus dados de inscrição, e tenha
detectado algum tipo de inconsistência ou falta de alguma informação, este poderá acessar o
endereço eletrônico www.gualimp.com.br acessar o link do respectivo concurso público e
acionar o serviço “Consulta dos Dados Cadastrais”, e caso detecte erro deve solicitar à devida
correção dos dados, até o dia 28 de julho de 2016.

4. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ATENDIMENTO ESPECIAL
4.5. Os candidatos portadores de necessidades especiais compatíveis com o exercício da função ao
cargo pretendido, que assinalarem no Requerimento de Inscrição a condição de “deficiente”
deverão enviar via SEDEX para sede da empresa, ATÉ O DIA 29 DE JULHO DE 2016, à Rua
Manoel Alves de Siqueira, 41, Bairro Bela Vista, Guaçuí-ES – CEP 29.560-000, LAUDO MÉDICO
ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO, expedido no prazo máximo de até 180
(cento e oitenta) dias antes do término das inscrições, atestando a espécie, o grau ou nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença (CID-10), bem como sua provável causa, que ficará retido e anexado
ao Requerimento de Inscrição, sob pena de indeferimento de seu Requerimento.
4.7. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de
portadores de deficiência será divulgada no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, a partir
das 17 horas do dia 05 de agosto de 2016.
4.7.1. O candidato disporá de 01(um) dia a partir da data de divulgação da relação citada
no subitem anterior para contestar o indeferimento, exclusivamente mediante
preenchimento de formulário digital, que estará disponível no endereço eletrônico
www.gualimp.com.br, sendo que após esse período, não serão aceitos pedidos de
revisão. O recurso deverá ser enviado de 0h às 23h59min do dia 08 de agosto de
2016, considerando-se o horário de Brasília.
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4.10.4. Os candidatos que necessitarem de ATENDIMENTO ESPECIAL DE LEITURISTA E
AUXILIO PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA, para realização da prova,
deverão enviar via SEDEX para sede da empresa, ATÉ O DIA 29 DE JULHO DE 2016, à
Rua Manoel Alves de Siqueira, 41, Bairro Bela Vista, Guaçuí-ES – CEP 29.560-000,
LAUDO MÉDICO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO, EXPEDIDO NO
PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ANTES DO TÉRMINO DAS
INSCRIÇÕES, atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência visual, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença (CID-10), bem como sua provável causa, que ficará retido e anexado ao
Requerimento de Inscrição, sob pena de indeferimento de seu Requerimento.
4.12. O atendimento às solicitações de condições especiais solicitadas para a realização das provas
ficará sujeito à análise de viabilidade e de razoabilidade da solicitação, e o resultado será
divulgado no endereço eletrônico www.gualimp.com.br a partir das 17 horas do dia 05 de
agosto de 2016.
4.12.1 - O candidato disporá de 01 (um) dia a partir da data de divulgação da relação
citada no subitem anterior para contestar o indeferimento, exclusivamente mediante
preenchimento de formulário digital, que estará disponível no endereço eletrônico
www.gualimp.com.br, sendo que após esse período, não serão aceitos pedidos de
revisão. O recurso deverá ser enviado de 0h às 23h59min do dia 08 de agosto de 2016,
considerando-se o horário de Brasília.

No que couber, FICA, a presente retificação, consolidada ao texto inicial ao Edital 001/2016 Abertura do Concurso Público publicado no dia 30 de junho de 2016.
Mantenópolis (ES), 18 de julho de 2016.
Mauricio Alves dos Santos
Prefeito Municipal
Maurílio Alves dos Santos
Presidente da Comissão de Concurso

Antônio José Gonçalves de Siqueira
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Administrador - CRA – ES nº 7228

