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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 

ERRATA  01 – RETIFICA ITENS DO EDITAL REGULAMENTO  
 
O MUNICÍPIO DE PORANGATU, através da Comissão Especial do Concurso Público - CECP, nomeada 
pelo Decreto 034/16, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de adequação do 
Edital do concurso; e ainda considerando o dever de assegurar a ampla publicidade do Edital do 
certame, torna pública  a presente ERRATA para retificar o edital regulamento, da seguinte forma: 
 
1. Ficam retificados os requisitos do cargo de PINTOR,  atribuições sumárias e requisitos do cargo  de 
MONITOR EDUCACIONAL previstos nos itens 5 e 6 do ANEXO III (Ensino Médio), os quais passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“5. MONITOR EDUCACIONAL – NÍVEL I 

Atribuições: Exerce a função de auxiliar o professor em todas as atividades desenvolvidas no CMEI; realiza 

ações voltadas para a educação infantil, especialmente higiene dos alunos; realiza atividade de apoio ao aluno 

com Necessidades Educacionais Especiais no CMEI e na Unidade Escolar; participa da elaboração do projeto 

político-pedagógico, do planejamento semanal e coletivo e desenvolve outras funções ligadas à sua área de 

atuação. 

Requisitos de provimento: Ensino Médio Completo” 

 

“6. PINTOR 

Atribuições: Executa trabalhos de pintura em superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, 

raspando, emassando e cobrindo com várias camadas de tinta; realiza revestimento de tetos, paredes e outras 

partes de edificação. Executa outras atividades correlatas. 

Requisitos de provimento: Ensino Médio.” 

 
2. Ficam ainda retificados os seguintes subitens do Edital Regulamento:  
 
“7.4 Poderão ser realizadas até 02 (duas) inscrições pelo mesmo candidato, desde que sejam cargos com níveis 

de escolaridade diferentes (fundamental, médio e superior) e  que as provas não ocorram na mesma data. 

 

9.1 As provas objetivas para os cargos de nível MÉDIO OU TÉCNICO  serão realizadas no dia 11/06/16 

(sábado)  e as provas para os cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL (COMPLETO e INCOMPLETO) e NÍVEL 

SUPERIOR serão realizadas no dia 12/06/16 (domingo), sendo que os locais e horários das provas serão 

previamente divulgados pela organizadora do concurso.” 

 
3. Fica retificada a data de homologação das inscrições deferidas prevista no ANEXO I do Edital 
Regulamento, o qual passa a vigorar da seguinte forma: 
 

DATA 

PREVISTA 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Até 10/03/16 
Publicação do Extrato do Edital de abertura no Diário Oficial do Estado, Jornal de circulação e 

Placar da Prefeitura  

Até 30 dias antes 

do início das 

inscrições   

Protocolo do Edital, publicações, leis, certidões e documentos do concurso no TRIBUNAL DE 

CONTAS DOS MUNICIPIOS (art. 8º, inciso I da Instrução Normativa TCM n. 0012/14) 

11/04 à 03/05/16 Período para inscrições  
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4. Esta ERRATA entra em vigor na data de sua publicação no Placar da Prefeitura, jornal de grande 
circulação, Diário Oficial do Estado e sites de divulgação do certame. 
 
Porangatu, 07 de abril de 2016. 
 
 

ONÉSIMO PEREIRA ALCÂNTARA                                         MARIA FELINA DE JESUS 
                                      Presidente CECP                                                                    Secretária 

 
 

ROMILDO RIBEIRO DE ARAUJO  
Membro 

 
 

16/05/16 Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa do concurso 

20/05/16 Término do prazo para pagamento pelos candidatos com pedido de isenção indeferido 

25/05/16 Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos P.N.E. 

31/05/16 Divulgação dos locais e horários para realização das provas  

11/06/16 (sábado) Realização das provas objetivas para os cargos de NÍVEL MÉDIO  

12/06/16 

(domingo) 

Realização das provas objetivas para os cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL e NÍVEL 

SUPERIOR  e prova de redação para PROFESSOR   

13/06/16 Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas 

23/06/16 
Divulgação dos resultados e classificação dos candidatos aprovados nas provas objetivas (1ª 

etapa), observado o ponto de corte 

02/07/16  

(sábado) 

Realização da prova prática para OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, CONDUTOR DE 

VEÍCULOS LEVES e  CONDUTOR DE VEÍCULOS PESADOS 

11/07/16 Divulgação da classificação final dos candidatos aprovados na 2ª etapa do concurso 


