PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONCURSO PÚBLICO 01/2009

ROTEIRO DE REALIZAÇÃO DOS SORTEIOS PARA DEFINIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
GERAL DOS CANDIDATOS QUE FICARAM EMPATADADOS NA PONTUAÇÃO FINAL.
1 – A convocação e divulgação dos nomes dos candidatos que participarão dos sorteios
serão feitas através dos seguintes expedientes:
Publicação no jornal oficial do Município – Jornal Interação, na edição do dia
27/05/2012;
Publicação
nos
seguintes
sites:
da
Fundação
Renato
Azeredo
(www.gestaoconcurso.com.br); da Associação Mineira dos Municípios –AMM
(www.diariomunicipal.com.br/amm.mg); da Prefeitura Municipal de Araxá
(www.araxa.mg.gov.br);
Afixação no quadro de avisos da sede da Prefeitura Municipal de Araxá, à Rua
Presidente Olegário Maciel, nº 306, Araxá, Centro.
Divulgação nas emissoras de rádio da cidade, informando os locais onde podem ser
encontrados os nomes dos candidatos que participarão do sorteio, com as respectivas
datas, horários e local da sua realização.
2 – Os sorteios serão realizados no auditório do Anexo da Prefeitura, na Rua Presidente
Olegário Maciel, nº 284, condicionado a capacidade do local, nos seguintes dias e horários:
Dia
23/05/2012
24/05/2012
30/05/2012
31/05/2012
06/06/2012
13/06/2012
14/06/2012

Horário
14h
14h
14 h
14h
14 h
14 h
14h

Nº de Candidatos Participantes
69
62
70
100
77
63
42

3 – Para a realização dos sorteios serão utilizados os seguintes critérios:
Formação de uma Comissão Coordenadora da realização dos sorteios, formada por
representantes dos seguintes órgãos/entidades:

Promotoria de Justiça do Estado de Minas Gerais em Araxá, Fundação Renato
Azeredo, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão e Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araxá.
A Comissão Coordenadora utilizará os seguintes procedimentos na realização dos
sorteios:
Inscrição do nome dos candidatos, em um papel em branco, de mesmo tamanho para
todos, os quais serão vistados por uma comissão formada por cinco candidatos,
escolhidos por todos os candidatos que estiverem presentes no ato, para certificar
que todos os nomes estarão participando do sorteio.
Os papéis serão dobrados de maneira uniforme e colocados numa cumbuca com
tampa, que após fechada será chacoalhada, e então, a seguir, se processará o
sorteio por uma pessoa independente (se possível indicada pelo Ministério Público),
com a retirada dos papéis da cumbuca. A classificação se dará na ordem da retirada
dos papéis: O primeiro papel retirado corresponderá ao primeiro classificado do grupo
que esta sendo sorteado; o segundo corresponderá ao segundo classificado e assim
sucessivamente.
A medida que os sorteios forem sendo realizados, os resultados serão lançados em
uma planilha preparada para tal fim, resultados esses, que no final dos sorteios, serão
registrados em ata individual para cada sorteio.

Araxá, 18/04/2012

