CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CONCURSO PÚBLICO 01/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2019 DE 10 DE ABRIL DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA – ESTADO DE MINAS GERAIS
A Câmara Municipal de São José da Lapa-MG, no uso de suas atribuições legais, com base na
legislação vigente, notadamente na Lei Municipal nº 999 de 27 de novembro de 2018, bem como o Art.
37, inciso II da Constituição Federal, através da Comissão Especial instituída pela Portaria nº 17/2019,
torna público a RETIFICAÇÃO com as devidas alterações do Edital de Abertura 01/2019 do Concurso
Público.
1. DAS RETIFICAÇÕES
No capítulo 1, os seguintes itens foram alterados:
Onde se lê:
A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste Edital e serão
realizadas no site www.fucapconcursos.com.br.
É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações relativas a
este Concurso Público no site www.fucapconcursos.com.br, não podendo sobre estas, a qualquer
tempo ou esfera, alegar desconhecimento.
Leia-se:
A inscrição do candidato implicará na concordância plena e integral com os termos deste Edital e
serão realizadas nas modalidades online, através do site www.fucapconcursos.com.br, e presencial,
que acontecerão na Câmara Municipal, situada a Rua Padre José Dias, 965, Centro – São José da
Lapa-MG. O período de inscrições terá início dia 12 de junho de 2019 a 12 de julho de 2019, sendo
para que as inscrições presenciais poderão ser realizadas nos dias úteis, de segunda à sexta, de
12:00h às 17:00h.
É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as publicações relativas a
este Concurso Público no site www.fucapconcursos.com.br, como também no Diário Oficial do Estado
e jornal de grande circulação, no mural do hall de entrada da câmara, não podendo sobre estas, a
qualquer tempo ou esfera, alegar desconhecimento.
1.2. No capítulo 4, os seguintes itens foram alterados:
Onde se lê:
4.3 As inscrições para o Concurso Público estarão abertas no período conforme ANEXO I –
CRONOGRAMA deste Edital e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet no site
www.fucapconcursos.com.br. As inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem
técnica e/ou operacional, a critério da Câmara Municipal de São José da Lapa e/ou da FUCAP.
Leia-se:
4.3 As inscrições para o Concurso Público estarão abertas no período estabelecido no ANEXO I CRONOGRAMA deste Edital e deverão ser realizadas pela internet, através do site
www.fucapconcursos.com.br e na modalidade presencial, no local e datas determinados no item 1.3.
Serão aceitas as solicitações através de Procuração, com firma reconhecida, que contenham as
informações necessárias sobre o candidato que deseja efetuar a inscrição. As inscrições poderão ser
prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da Câmara Municipal de
São José da Lapa e/ou da FUCAP.
Onde se lê:
4.13 Não haverá restituição do valor pago referente à taxa de inscrição em hipótese alguma, salvo em
caso de cancelamento do Concurso Público, exclusão do cargo oferecido ou em razão de fato
atribuível somente à Administração Pública.
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Leia-se:
4.13 Não haverá restituição do valor pago referente à taxa de inscrição, salvo em caso de
cancelamento, suspensão do Concurso Público ou adiamento da data da prova, sem prévia
publicidade, pagamento em duplicidade ou extemporâneo, exclusão do cargo oferecido ou em razão
de fato atribuível somente à Administração Pública.
No capítulo 5, os seguintes itens foram alterados:
Onde se lê:
5.5.1 O laudo médico deverá ser enviado em formato PDF, com no máximo 2 MB.
Leia-se:
5.5.1 O laudo médico deverá ser enviado em formato PDF, com no máximo 2 MB, enquanto o período
de inscrições estiver disponível.
No capítulo 6, o seguinte item foi alterado:
Onde se lê:
6.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar,
no formulário de solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários, tais como: sala de fácil
acesso, prova e folha de respostas ampliadas, ledor, transcritor e/ou intérprete de Língua Brasileira de
Sinais (Libras). A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e
derazoabilidade.
Leia-se:
O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, no
formulário de solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários, tais como: sala de fácil
acesso, prova e folha de respostas ampliadas, ledor, transcritor e/ou intérprete de Língua Brasileira de
Sinais (Libras). A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e
de razoabilidade, e poderá ser realizada enquanto o período de inscrições online estiver disponível.
No capítulo 7, o seguinte item foi alterado:
Onde se lê:
A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala
reservada, desde que o requeira no formulário de inscrição, observando os procedimentos a seguir.
Leia-se:
A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala
reservada, desde que o requeira no formulário de inscrição, durante o período de inscrições online
estabelecido no Cronograma do Anexo I, observando os procedimentos a seguir.
No capítulo 8, os seguintes itens foram alterados:
Onde se lê:
O candidato que desejar solicitar isenção deverá indicar no formulário de inscrição tal intenção,
informando obrigatoriamente o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, bem
como preenchendo as informações estabelecidas como obrigatórias.
Leia-se:
8.1 O candidato que desejar solicitar isenção deverá indicar no formulário de inscrição tal intenção,
informando obrigatoriamente o Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, bem
como preenchendo as informações estabelecidas como obrigatórias. As solicitações serão realizadas
nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2019, no local determinado para realização das inscrições
presenciais no item 1.3, bem como através do site www.fucapconcursos.com.br.
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Onde se lê:
A isenção da taxa de inscrição deverá ser pleiteada somente nos 05 (cinco) primeiros dias de
inscrição, e, para tanto, o candidato deverá:
Leia-se:
8.11 A isenção da taxa de inscrição deverá ser pleiteada somente nos dias 12, 13 e 14 de junho de
2019, e, para tanto, o candidato deverá:
No capítulo 10, os seguintes itens foram alterados:
Onde se lê:
Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início da mesma,
sem, contudo, levar consigo o caderno de questões.
A saída com caderno de questões só será permitida 2 (duas) hora antes do término da prova.
Leia-se:
Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após 2 (duas) hora do início da mesma,
sem, contudo, levar consigo o caderno de questões.
A saída com caderno de questões só será permitida 1 (uma) horas antes do término da prova.
No capítulo 11, o seguinte item foi alterado:
Onde se lê:
A Prova de Títulos será aplicada somente aos candidatos classificados na prova objetiva.
Leia-se:
A Prova de Títulos será aplicada somente aos candidatos classificados na prova objetiva, do cargos
de Nível Superior.
No capítulo 13, o seguinte item foi alterado:
Onde se lê:
13.2 Cada fase recursal permanecerá disponível aos candidatos no período estabelecido no Anexo I –
Cronograma, deste Edital.
Leia-se:
13.2 O prazo para solicitação de recursos das fases e publicações deste certame será de 3 (três) dias,
a partir da referida publicação.
No capítulo 14, o seguinte item foi alterado:
Onde se lê:
14.6
[...]
j) não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra
condenação incompatível com a função pública;
Leia-se:
14.6
[...]
j) não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra
condenação incompatível com a função pública, apresentando a Certidão de Antecendentes Criminais,
sendo-lhe reservado, ainda, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
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2. DAS INCLUSÕES
No capítulo 4, foi incluído o seguinte item:
4.21 A partir do dia 22 de julho de 2019, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico
www.fucapconcursos.com.br, se os dados da inscrição efetuada, foram recebidos. Em caso negativo,
o candidato deverá entrar em contato com a Fucap através do email: fucapconsultoria54@gmail.com
ou do Tel.: (75) 3626-6327.
No capítulo 5, foi incluído o seguinte item:
5.3.1. Com base nos parâmetros da referida lei, adotando-se a metodologia de arredondamento para
o primeiro número inteiro subsequente, não poderá haver nomeação de pessoa com deficiência antes
da 4ª (quarta) vaga, conforme o percentual reserva fixado na lei, portanto a 5° convocação será uma
pessoa com deficiência.
No capítulo 8, foi incluído o seguinte item:
O candidato que não tiver os dados cadastrados no CadÚnico, poderá apresentar, no caso das
inscrições presenciais, cópias autenticadas da Carteira de Trabalho completa, RG, CPF, comprovante
de residência. Para as inscrições online, a documentação solicitada acima deverá ser enviada para o
email: fucapconsultoria54@gmail.com, no mesmo período.
No capítulo 13, foi incluído o seguinte item:
13.4 NÃO SERÁ ANALISADO A SOLICITAÇÃO DE RECURSO APRESENTADA FORA DO PRAZO,
FORA DE CONTEXTO E DE FORMA DIFERENTE DA ESTIPULADA NESTE EDITAL.
No capítulo 15, foi incluído o seguinte item:
De acordo com a Resolução nº 14, de 24/10/2001, do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), a
qual estabelece a classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às
Atividades-Meio da Administração Pública, em sua tabela, infere-se no item 021.2 que a destinação
final da documentação de um concurso público é a guarda permanente, com prazo de guarda de 6 e 5
anos, em fase corrente e intermediária, respectivamente.
3. DAS EXCLUSÕES
3.1 No capítulo 14 foram excluídos os seguintes itens:
14.7 Caso haja necessidade da Câmara Municipal de São José da Lapa solicitar outros documentos
complementares, serão estipulados no Edital de Convocação divulgado pela Câmara em seu Diário
Oficial.
14.11 O candidato contratado na forma deste edital será avaliado quanto ao seu desempenho e
conduta profissional, e se for evidenciado sua insuficiência profissional, acarretará a rescisão imediata
do contrato celebrado com a Câmara Municipal de São José da Lapa.
3.2 No capítulo 15 foi excluído o seguinte item:
15.6 A Câmara Municipal de São José da Lapa reserva-se o direito de proceder às contratações em
número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade
orçamentária e o número de vagas existentes.
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4. ANEXO I – CRONOGRAMA
4.1 O Cronograma foi alterado da seguinte maneira:
Onde se lê:
EVENTO

DATA PREVISTA

Publicação do edital de abertura

10/04/2019

Impugnações contra o edital

11/04/2019 e
12/04/2019
16/04/2019

Resultado das impugnações contra o edital
Período de inscrições

12/6/2019 a 12/7/2019

Solicitação de atendimento especial para prova

12/6/2019 a 12/7/2019

Solicitação de isenção da taxa de inscrição

12/6/2019 a 17/6/2019

Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição
Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de
inscrição

21/06/2019
25/06/2019

Resultado do recurso contra o resultado da solicitação de isenção da taxa
de inscrição

27/06/2019

Data limite para pagamento da taxa de inscrição

15/07/2019

Divulgação das inscrições deferidas

18/07/2019

Resultado das solicitações de atendimento especial para prova

18/07/2019

Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD)

18/07/2019

Recursos contra o indeferimento das inscrições

18/7/2019 a 22/07/2019

Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial
para prova

18/7/2019 a 22/07/2019

Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas
reservadas (PcD)

18/07/2019 a
22/07/2019

Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições

29/07/2019

Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de
atendimento especial para prova

29/07/2019

Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de
inscrição para vagas reservadas (PcD)

29/07/2019

Homologação das inscrições deferidas

29/07/2019

Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva

12/08/2019

Realização da prova objetiva

25/08/2019

Divulgação de gabarito preliminar
Recursos contra o gabarito preliminar
Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar
Resultado preliminar da prova objetiva
Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva

26/08/2019
26/08/2019 a
28/08/2019
04/09/2019
06/09/2019
07/09/2019 a
08/09/2019

Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva

16/09/2019

Período para envio de títulos

17/09/2019 a
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18/09/2019
Resultado da prova de títulos
Recurso contra o resultado da prova de títulos

23/09/2019
24/09/2019 a
25/09/2019

Resultados dos recursos da prova de títulos

27/09/2019

Resultado final

30/09/2019

Leia-se:
EVENTO

DATA PREVISTA

Publicação do edital de abertura

10/04/2019

Impugnações contra o edital

11/04/2019 e
12/04/2019
16/04/2019

Resultado das impugnações contra o edital
Período de inscrições ONLINE
Período de inscrições PRESENCIAIS

Solicitação de atendimento especial para prova
Solicitação de isenção da taxa de inscrição
Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição

12/06/2019 a
12/07/2019
12/06/2019 a
12/07/2019, de
segunda à sexta
12/06/2019 a
12/07/2019
12,13 e 14 de junho de
2019
21/06/2019

Resultado das solicitações para atendimento especial

21/06/2019

Data limite para pagamento da taxa de inscrição

15/07/2019

Recursos para as fases e publicações
Homologação das inscrições deferidas

3 dias, a partir da
publicação
29/07/2019

Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva

12/08/2019

Realização da prova objetiva

25/08/2019

Divulgação de gabarito preliminar
Recursos contra o gabarito preliminar
Resultado preliminar da prova objetiva
Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva
Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva
Período para envio de títulos
Resultado da prova de títulos
Recurso contra o resultado da prova de títulos

26/08/2019
26/08/2019 a
29/08/2019
09/09/2019
09/09/2019 a
12/09/2019
16/09/2019
17/09/2019 a
19/09/2019
23/09/2019
23/09/2019 a
26/09/2019

Resultados dos recursos da prova de títulos

27/09/2019

Resultado final

30/09/2019
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5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital 01/2019.

São José da Lapa-MG, 30 de maio de 2019.

KLEYTON CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA-MG
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