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Município de Nepomuceno 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 
 
 
 
 

RETIFICAÇÃO II DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 
 
 

A Prefeitura Municipal de Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a 
prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, bem como, 
considerando decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ao processo nº 896457 - FISCAD, 
retifica o Edital nº. 001/2013 supracitado: 
 
 
1 – O subitem 5.6.1 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“5.6.1 A avaliação de títulos somente para os cargos de nível superior, de caráter apenas classificatório, valerá até 4 (quatro) pontos, 
ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.” 
 
 
2 - Os subitens 8.3.1 e 8.7 passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
 “8.3.1 Caberá recurso à CONSULPLAN contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas: publicação do 
Edital, inscrição dos candidatos, divulgação do gabarito oficial e divulgação da pontuação provisória nas provas, incluído o fator de 
desempate estabelecido, até 3 (três) dias úteis, a contar do dia subsequente ao da divulgação / publicação oficial das respectivas 
etapas.” 
... 
“8.7 Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável, de 3 (três) dias úteis, a contar da 
publicação de cada etapa, ou não fundamentados, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como 
seu nome, número de inscrição e cargo. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fax-símile, ou qualquer 
outro meio que não o previsto neste Edital.” 
 
 
3 – Cria-se o subitem 3.4.11.6.1, que vigorará com a seguinte redação: 
 
“3.4.11.6.1 Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos, após a fase 
recursal, cujo resultado será divulgado no dia 16 de setembro de 2013 poderão efetivar a sua inscrição no certame no prazo de 
inscrições estabelecido no edital, mediante o pagamento da respectiva taxa, após a apreciação de recurso porventura apresentado.” 
 
 
4 - Os subitens 3.4.12, 3.4.13, 3.4.13.1, 3.4.14, 3.4.15, 3.4.16, 3.4.17, 3.4.18, 3.4.18.1, 3.4.18.2, 3.4.18.2.1 e 3.4.18.3, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“3.4.12 Não serão deferidas inscrições via fax e/ou via e-mail. 
... 
3.4.13 As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
CONSULPLAN do direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o requerimento de forma completa, correta e/ou 
que fornecer dados comprovadamente inverídicos, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
... 
3.4.13.1 O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em 
listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de nascimento, notas e desempenho nas provas, 
entre outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao 
concurso público. Não caberão reclamações posteriores neste sentido, ficando cientes também os candidatos de que possivelmente 
tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de computadores através dos mecanismos de busca atualmente 
existentes. 
... 
3.4.14 A CONSULPLAN disponibilizará no site www.consulplan.net a lista das inscrições deferidas e indeferidas (se houver), a 
partir do dia 30 de setembro de 2013, para conhecimento do ato e motivos do indeferimento para interposição dos recursos, no 
prazo legal. 
... 
3.4.15 A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a DESISTÊNCIA do candidato e sua consequente ELIMINAÇÃO 
deste Concurso Público. 
... 
3.4.16 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição será devolvido em caso de suspensão ou cancelamento do Concurso 
Público, como na hipótese de alteração da data das provas, pagamento em duplicidade e extemporâneo. 
... 
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3.4.17 O candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada 
nos moldes estabelecidos neste Edital, será automaticamente considerada não efetivada pela organizadora, não assistindo nenhum 
direito ao interessado, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
3.4.18 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das provas deverá solicitá-la no ato do 
Requerimento de Inscrição, indicando, claramente, quais os recursos especiais necessários. Não serão aceitas quaisquer solicitações 
de condições especiais para realização de prova após o ato de inscrição.  
... 
3.4.18.1 Portadores de doenças infectocontagiosas que não tiverem comunicado à CONSULPLAN, por inexistir a doença na data 
limite referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico atendimento@consulplan.com tão logo a condição seja diagnosticada. Os 
candidatos nesta situação, quando da realização das provas, deverão se identificar ao fiscal no portão de entrada, munidos de laudo 
médico, tendo direito a atendimento especial. 
... 
3.4.18.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar somente um acompanhante, 
que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 
... 
3.4.18.2.1 Não será concedido tempo adicional para a execução da prova à candidata devido ao tempo despendido com a 
amamentação. 
... 
3.4.18.3 A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.” 
 
20 - O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
21 - Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Nepomuceno/MG, 04 de setembro de 2013. 

 
 

MARCOS MEMENTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 


