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RETIFICAÇÃO Nº. 01  

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2016 
 

 A Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce-MG, através da AMMA – Associação dos 
Municípios da Microrregião da Mantiqueira, com sustentação no item 19.17 do Edital 001/2016, 
que regulamenta o Concurso Público para provimento de cargos de seu quadro de pessoal, 
COMUNICA as seguintes alterações no referido edital: 
 

Onde se lê no item 6.1: 
6.1 – As inscrições serão efetuadas via internet, através do site 
www.ammabarbacena.com.br, no período de 8h do dia 20 de março até às 22 horas 
do dia 20 de abril de 2017. 
Leia-se: 
6.1 – As inscrições serão efetuadas via internet, através do site 
www.ammabarbacena.com.br, no período de 8h do dia 29 de março até às 22 horas 
do dia 28 de abril de 2017. 
 
 
Onde se lê no item 6.2.2: 
6.2.2 – Período de 20 de março a 20 de abril de 2017, exceto sábados, domingos e 
feriados. 
Leia-se: 
6.2.2 – Período de 29 de março a 28 de abril de 2017, exceto sábados, domingos e 
feriados. 
 
 
Onde se lê no item 6.11.2: 
6.11.2 – O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e entrega dos 
documentos exigidos deverá ocorrer, exclusivamente, nos dias 20, 21 e 22 de março 
de 2017, não sendo aceitos fora do período estabelecido, seja qual for o motivo 
alegado, e poderá ser realizado da seguinte forma: 
Leia-se: 
6.11.2 – O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e entrega dos 
documentos exigidos deverá ocorrer, exclusivamente, nos dias 29, 30 e 31 de março 
de 2017, não sendo aceitos fora do período estabelecido, seja qual for o motivo 
alegado, e poderá ser realizado da seguinte forma: 
 
 
Onde se lê no item 6.11.4: 
6.11.4 – Será divulgado, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce 
e no sítio eletrônico www.ammabarbacena.com.br, o resultado da análise dos pedidos 
de isenção do pagamento da taxa de inscrição no dia 30 de março de 2017. 
Leia-se: 
6.11.4 – Será divulgado, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce 
e no sítio eletrônico www.ammabarbacena.com.br, o resultado da análise dos pedidos 
de isenção do pagamento da taxa de inscrição no dia 10 de abril de 2017. 
 
 
Onde se lê no item 6.16: 
6.16 – A listagem contendo o horário e local de realização das provas, deverá ser 
conferida pelo candidato, a partir do dia 08 de maio de 2017, através do site 
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www.ammabarbacena.com.br ou no Prédio da Secretaria Municipal de Saude de Alto 
Rio Doce, situada Pç Ernestina Couto da Silva Moreira, s/n, centro, Alto Rio Doce-MG, 
no horário de 12:00 h às 16:00 h 
Leia-se: 
6.16 – A listagem contendo o horário e local de realização das provas, deverá ser 
conferida pelo candidato, a partir do dia 17 de maio de 2017, através do site 
www.ammabarbacena.com.br ou no Prédio da Secretaria Municipal de Saude de Alto 
Rio Doce, situada Pç Ernestina Couto da Silva Moreira, s/n, centro, Alto Rio Doce-MG, 
no horário de 12:00 h às 16:00 h 
 
 
Onde se lê no item 9.1: 
9.1 – Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva que será realizada, no 
município de Alto Rio Doce, no dia 21 de maio de 2017. O horário e local serão 
informados conforme disposto no item 6.16. 
Leia-se: 
9.1 – Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva que será realizada, no 
município de Alto Rio Doce, no dia 28 de maio de 2017. O horário e local serão 
informados conforme disposto no item 6.16. 
 
 
Onde se lê no item 9.6.3: 
9.6.3 – A partir das 13h do dia 22 de maio de 2017, na Prefeitura Municipal de Alto Rio 
Doce, estará à disposição dos candidatos interessados, para eventuais consultas, um 
exemplar de cada prova.  
Leia-se: 
9.6.3 – A partir das 13h do dia 29 de maio de 2017, na Prefeitura Municipal de Alto Rio 
Doce, estará à disposição dos candidatos interessados, para eventuais consultas, um 
exemplar de cada prova.  
 
 
Onde se lê no item 10.2: 
10.2 – As provas práticas serão realizadas no dia 18 de junho de 2017, em local e 
horário a serem informados na lista de convocação a ser divulgada no Quadro de 
Avisos da Prefeitura Municipal e no site www.ammabarbacena.com.br a partir do dia 
13 de junho de 2017. 
Leia-se: 
10.2 – As provas práticas serão realizadas no dia 02 de julho de 2017, em local e 
horário a serem informados na lista de convocação a ser divulgada no Quadro de 
Avisos da Prefeitura Municipal e no site www.ammabarbacena.com.br a partir do dia 
26 de junho de 2017. 
 
 
Onde se lê no item 14.3: 
14.3 – Os Títulos deverão ser protocolados através de fotocópias autenticadas, no 
período de 20 de março a 25 de abril de 2017, exceto sábados, domingos e feriados, no 
horário de 12:30 h as 17:00 h, em envelope devidamente identificado com nome do 
candidato, número de inscrição e o cargo pretendido, e discriminado os documentos 
contidos no envelope, que será conferido e posteriormente lacrado e protocolado, no 
Prédio da Secretaria Municipal de Saude de Alto Rio Doce, situada Pç Ernestina Couto 
da Silva Moreira, s/n, centro, Alto Rio Doce-MG, no horário de 12:00 h às 16:00 h – CEP 
36.260-000. 
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Leia-se: 
14.3 – Os Títulos deverão ser protocolados através de fotocópias autenticadas, no 
período de 29 de março a 05 de maio de 2017, exceto sábados, domingos e feriados, 
no horário de 12:30 h as 17:00 h, em envelope devidamente identificado com nome do 
candidato, número de inscrição e o cargo pretendido, e discriminado os documentos 
contidos no envelope, que será conferido e posteriormente lacrado e protocolado, no 
Prédio da Secretaria Municipal de Saude de Alto Rio Doce, situada Pç Ernestina Couto 
da Silva Moreira, s/n, centro, Alto Rio Doce-MG, no horário de 12:00 h às 16:00 h – CEP 
36.260-000. 
 
 
Onde se lê no item 14.3.1: 
14.3.1 – Os títulos podem ser encaminhados também via postal, endereçados ao Prédio 
da Secretaria Municipal de Saude de Alto Rio Doce, situada Pç Ernestina Couto da 
Silva Moreira, s/n, centro, Alto Rio Doce-MG, CEP 36.260-000, postados, 
impreterivelmente, até o dia 25 de abril de 2017, através dos Correios, com Aviso de 
recebimento (AR). 
Leia-se: 
14.3.1 – Os títulos podem ser encaminhados também via postal, endereçados ao Prédio 
da Secretaria Municipal de Saude de Alto Rio Doce, situada Pç Ernestina Couto da 
Silva Moreira, s/n, centro, Alto Rio Doce-MG, CEP 36.260-000, postados, 
impreterivelmente, até o dia 05 de maio de 2017, através dos Correios, com Aviso de 
recebimento (AR). 
 
 
Onde se lê no item 16.1: 
16.1 – Os gabaritos serão divulgados no dia 21 de maio de 2017 às 22h no site 
www.ammabarbacena.com.br. 
Leia-se: 
16.1 – Os gabaritos serão divulgados no dia 28 de maio de 2017 às 22h no site 
www.ammabarbacena.com.br. 
 
 
Onde se lê nos itens 16.2.1; 16.2.2 e 16.2.3: 
16.2.1 – Prova escrita/objetiva, a partir do dia 05 de junho de 2017. 
16.2.2 – Prova prática, a partir do dia 20 de junho de 2017. 
16.2.3 – Resultado geral, a partir do dia 29 de junho de 2017. 
Leia-se: 
16.2.1 – Prova escrita/objetiva, a partir do dia 14 de junho de 2017. 
16.2.2 – Prova prática, a partir do dia 04 de julho de 2017. 
16.2.3 – Resultado geral, a partir do dia 10 de julho de 2017. 

 
 
 Os demais itens permanecem inalterados 

 
Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce, 24 de janeiro de 2017. 

 
 

Wilson Teixeira Gonçalves Filho 
Prefeito Municipal 
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