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O Prefeito Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do Município, resolve alterar o Edital Nº 01/2016, 
conforme se segue: 
 
Os itens 1.4.1, 3.4, 3.4.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.16, 5.25.4 a, 5.25.5, 5.25.9, 6.2.1, 6.3.8.1, 6.4.6 e 9.5 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
1.4.1. Os documentos mencionados acima (solicitação de condição especial e laudo médico) 
deverão ser entregues no Posto de Atendimento definido no item 5.19 ou enviados por meio de 
carta simples com AR ou Sedex com AR, durante as inscrições previstas para o período de 
04/10/16 a 23/10/16, para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, Núcleo de 
Concursos, situado na Rua Buenos Aires, nº 19 – Centro – Rio de Janeiro/ RJ – CEP: 20070-021. 
 
3.4. Conforme disposto pelo art. 39 do Decreto Federal no 3.298/99, o candidato deverá 
apresentar, durante o período de inscrição previsto para 04/10/16 a 23/10/16, laudo médico, 
original ou cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como 
a provável causa da deficiência. 
 
3.4.2. Os candidatos com deficiência deverão entregar o laudo médico no Posto de 
Atendimento, definido no item 5.19 ou enviar por meio de carta simples com AR ou Sedex com 
AR, durante o período de inscrição previsto para 04/10/16 a 23/10/16, para o Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. 
 
5.1. As inscrições estão previstas para o período de 04/10/16 a 23/10/16, pela Internet, através do 
site www.ibam-concursos.org.br. 
 
5.2. O candidato deverá consultar o site www.ibam-concursos.org.br onde terá acesso a todos os 
documentos e procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará disponível no 
período entre 0h00 do dia 04/10/16 e 22h00 do dia 23/10/16. 
 
5.5. O pagamento do Boleto Bancário deverá ser efetivado, impreterivelmente, até às 19h00 do 
dia 24/10/16, caso contrário não será considerado. 
 
5.16. O candidato deverá verificar, a partir do dia 25/10/16 após às 14h00, através do site 
www.ibam-concursos.org.br, na opção Documentação do concurso, se sua inscrição foi 
homologada, não cabendo aos organizadores qualquer responsabilidade pela não conferência. 
 
5.25.4. Para as inscrições amparadas pelo subitem 5.25.1, os candidatos deverão proceder da 
seguinte forma: 
a) realizar o pré-cadastramento de seus dados pessoais, pela Internet, através do site 
www.ibam-concursos.org.br ou através do Posto de Atendimento definido no item 5.19, no 
período previsto para 04 a 06 de outubro de 2016, acessando a opção Cargos disponíveis no 
link do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG e escolher o cargo para o 
qual deseja pleitear isenção. Logo em seguida, o candidato deverá preencher o Formulário de 
inscrição, e antes de confirmar a inscrição, conferir todos os dados, inclusive a denominação do 
cargo e seu respectivo código.  
 
5.25.5. O candidato deverá entregar, pessoalmente, os documentos mencionados acima (boleto 
bancário e Requerimento de Isenção para hipossuficiente ou Requerimento de Isenção para 
desempregado, anexando as cópias da documentação exigida, no Posto de Atendimento, 
localizado na Avenida Felipe Elias Zeitune, no 300, Centro – Guaxupé/ MG, no horário de 8h00 
às 16h00, no período de 04 a 06/10/16. 
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5.25.9. O resultado da análise da documentação apresentada na inscrição do candidato 
contemplado será dado a conhecer através dos sites do IBAM e da Prefeitura Municipal de 
Guaxupé, cabendo exclusivamente ao candidato a responsabilidade de conferir, no dia 14/10/16, 
se teve seu pedido de isenção do valor de inscrição deferido. 
 
6.2.1. As provas objetivas serão realizadas, para todos os cargos, no dia 20 de novembro de 
2016, em dois períodos a saber: 
- 1o período para os cargos de Nível Superior e Nível Fundamental Incompleto, com abertura dos 
portões às 8h00 e fechamento às 9h00, para início das mesmas, a partir da autorização da 
Coordenação Geral do Concurso, sendo de 3 (três) horas a duração da prova.  
- 2o período para os cargos de Nível Médio, Formação Docente de Nível Médio, Curso Técnico de 
Nível Médio e Nível Fundamental Completo, com abertura dos portões às 14h00 e fechamento 
às 15h00, para início das mesmas, a partir da autorização da Coordenação Geral do Concurso, 
sendo de 3 (três) horas a duração da prova.  
 
6.3.8.1. Os candidatos aprovados nas provas objetivas para os cargos de Professor Municipal I, 
Professor de Educação Infantil, Professor de Conteúdo Específico (Educação Física, Informática, 
Inglês e Música) e cargos de Nível Superior deverão entregar, no período de 06 a 08/12/16, seus 
títulos autenticados, na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Conde 
Ribeiro do Valle, 68, Centro – Guaxupé/ MG, no horário de 9h00 às 15h00. 
 
6.4.6. A convocação dos candidatos para realização das provas práticas, previstas para os dias 
21 e 22 de janeiro de 2017, será feita através de Edital de Convocação que será divulgado nos 
sites www.ibam-concursos.org.br e www.guaxupe.mg.gov.br, assim como no Mural Oficial de Atos 
da Prefeitura de Guaxupé e nos demais meios de comunicação julgados convenientes pela 
Comissão de Concurso Público da Prefeitura. 
 
9.5. Os gabaritos serão divulgados no dia 21 de novembro de 2016, nos sites do IBAM 
(www.ibam-concursos.org.br) e da Prefeitura Municipal de Guaxupé (www.guaxupe.mg.gov.br) e no 
Mural Oficial de Atos da Prefeitura de Guaxupé. 
 
Acrescenta-se o item 5.19.1 conforme abaixo: 
 
5.19.1. Devido ao Feriado de Nossa Senhora Aparecida o Posto de Atendimento não 
funcionará no dia 12/10/16. 
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Acrescenta-se no Anexo I os cargos de Médico I (Oftalmologista) e Médico I (Psiquiatra). 
 

CCÓÓDDIIGGOO  CARGOS REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 
VAGAS 

AC 
VAGAS 

CD 
VAGAS 

AD 
Carga 
horária 

Semanal 

Venci-
mento 

061 MÉDICO I 
(OFTALMOLOGISTA) 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização em 
Oftalmologia ou Certificado de 
residência médica em Oftalmologia 
expedido por instituição médico-
hospitalar devidamente credenciado 
pela Comissão Nacional de Residência 
Médica e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

01 01 - - 20h 

R$ 
37,33 
por 

hora 

062 MÉDICO I 
(PSIQUIATRA) 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização em 
Psiquiatria ou Certificado de residência 
médica em Psiquiatria expedido por 
instituição médico-hospitalar 
devidamente credenciado pela 
Comissão Nacional de Residência 
Médica e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

01 01 - - 20h 

R$ 
37,33 
por 

hora 
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As datas contidas no Anexo VII do Edital são as apresentadas a seguir: 
 

ETAPAS DATA PREVISTA 
Publicação do Edital nos sites do IBAM e da Prefeitura, no Mural de Atos 
da Prefeitura de Guaxupé e nos demais meios de Comunicação definidos 
pela Comissão de Concurso Público 

23/03/16 

Envio do Edital para o TCE/ MG 24/03/16 
Período de Análise do Edital e Anexos pelo TCE/ MG 28/03 a 28/05/16 
Período de inscrição pela Internet 04/10 a 23/10/16 
Período de Inscrição no Posto de Atendimento 04/10 a 21/10/16 
Data limite para pagamento do boleto bancário do valor da inscrição 24/10/16 
Data para verificar se a inscrição foi homologada 25/10/16 
Prazo para inscrição dos isentos 04 a 06/10/16 
Divulgação dos pedidos de isenção 14/10/16 
Recursos contra pedidos de isenção negados 17 e 18/10/16 
Aplicação das provas objetivas 20/11/16 
Publicação Oficial dos Gabaritos nos sites e no Mural da Prefeitura 21/11/16 
Recursos contra gabaritos das provas objetivas 22 e 23/11/16 
Publicação dos primeiros resultados (notas nas provas objetivas) e 
da síntese dos recursos contra gabaritos nos sites 05/12/16 

Disponibilização do cartão-resposta para consulta, através do site 
www.ibam-concursos.org.br na opção Área do candidato 05/12/16 

Entrega dos títulos na Secretaria Municipal de Administração 
(aprovados nas provas objetivas para os cargos de Professor 
Municipal I, Professor de Educação Infantil e Nível Superior) 

06 a 08/12/16 

Divulgação da prova de títulos 15/12/16 
Recursos contra o resultado da prova de títulos 16 e 19/12/16 
Publicação da síntese dos recursos contra o resultado da prova de títulos 21/12/16 
Divulgação dos resultados finais do Concurso Público (cargos sem 
prova prática) 22/12/16 

Aplicação da Prova Prática para os cargos de Auxiliar de Serviços 
Gerais I, Cozinheira I, Mecânico I, Operador de Máquinas Pesadas I e 
Pedreiro I 

21 e 22/01/17 

Divulgação dos resultados da prova prática 24/01/17 
Recursos contra os resultados da prova prática 25 e 26/01/17 
Divulgação dos resultados finais do Concurso Público (cargos com 
prova prática) 03/02/17 

 
Os demais itens do citado Edital permanecem com a mesma redação. 
 

 
Guaxupé, 06 de junho de 2016. 

 
Jarbas Corrêa Filho 

Prefeito Municipal 
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