PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2009
EDITAL COMPLEMENTAR N Nº 005/2011
Realização: FRAMINAS - http://www.gestaoconcurso.com.br - comunicacao@gestaoconcurso.com.br

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2009
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005

O Prefeito de Araxá – Estado de Minas Gerais, Dr. Jeová Moreira da Costa, no
uso de suas atribuições constitucionais e considerando o Termo de Ajustamento de
Conduta, assinado entre a Prefeitura do Município de Araxá e o Ministério Público
do Estado de Minas Gerais na data 29 de agosto de 2011, dá continuidade ao
Concurso Público Municipal nº 001/2009 e torna públicas as seguintes alterações
no Edital de Concurso Público Municipal nº 001/2009 publicado em 08 de janeiro
de 2010:
1 – Da Alteração da empresa Organizadora do certame
1.1 – A Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia
de Minas Gerais, Fundação Renato Azeredo, doravante denominada FRA,
dará continuidade ao processo de realização do Concurso Público referido
neste Edital Complementar.
1.2 - Durante todas as demais etapas do processo de realização do Concurso
Público nº 001/2009, referente a este edital, seus respectivos anexos e
editais complementares, as informações serão prestadas pela FRA, através
do

site

(www.gestaoconcurso.com.br),

do

endereço

eletrônico

comunicacao@gestaoconcurso.com.br ou ainda através do telefone (31)
3332-1357, durante o horário de atendimento de 09:00h às 12:00h e de
14:00h às 17:00h de segunda-feira a sexta-feira.
1.3 – A lista dos candidatos inscritos será divulgada por meio de edital a ser
publicado no site da FRA (www.gestaoconcurso.com.br), no site da
Associação

Mineira

de

Municípios

–

AMM

(www.diariomunicipal.com.br/amm-mg), no site da Prefeitura de Araxá
(www.araxa.mg.gov.br) e no Quadro de Avisos da Prefeitura de Araxá no
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endereço: Rua Presidente Olegário Maciel, n°306 – Centro – CEP.: 38.183186 – Araxá – MG.
1.4 – Após a publicação da lista de inscritos descrita no item 1.3 o candidato terá
o prazo de 02(dois) dias úteis para entrar com recurso quanto a sua
inscrição, conforme descrito no Edital 001/2009 item 7.1 alínea a:
Item 7.1 - Caberá recurso contra o seguinte procedimento:
a ) O processo de inscrição e de isenção.

1.5 – O recurso deverá obedecer às regras descritas no Edital 001/2009 item 7 –
Dos Recursos.
1.6 - Integram o presente Edital Complementar os seguintes anexos:
a) Anexo I - Cronograma de atividades de execução do concurso.
b) Anexo II - Quadro de distribuição de provas.
c) Anexo III - Lista de escolas a serem utilizadas para aplicação da
Prova Objetiva, com respectivos endereços.

2 – Das Alterações dos itens do Edital nº 001/2009 publicado em 08 de
janeiro de 2010.
2.1 – Alteração do item 5.1 do Edital nº 001/2009: As provas serão aplicadas
na cidade de Araxá -MG, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2.012,
obedecendo à divisão de cargos estabelecida no Anexo IV do presente
edital, em locais a serem divulgados no site da Fundação Renato Azeredo
(www.gestaoconcurso.com.br),

no

quadro

de

avisos

da

Prefeitura

Municipal de Araxá e em jornal de circulação regional, através de Edital.
2.2 - Alteração do item 5.18 do Edital nº 001/2009: O gabarito preliminar
será divulgado no dia 12 de fevereiro, após o encerramento da aplicação
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das provas, no local de realização das provas, no site da FRA
www.gestaoconcurso.com.br.
2.3 - Alteração do item 5.22 do Edital nº 001/2009: As planilhas contendo os
locais de aplicação das provas por candidato serão publicadas até o dia 27
de janeiro de 2012, no site FRA (www.gestaoconcurso.com.br), no site da
Associação

Mineira

de

Municípios

–

AMM

(www.diariomunicipal.com.br/amm-mg), no site da Prefeitura de Araxá
(www.araxa.mg.gov.br) e no Quadro de Avisos da Prefeitura de Araxá no
endereço: Rua Presidente Olegário Maciel, n°306 – Centro – CEP.: 38.183186 – Araxá – MG e locais públicos de fácil acesso aos interessados
(escolas, bancos e faculdades).
2.4 - Alteração do item 6.2.1 do Edital nº 001/2009: Para os candidatos do
Grupo D aprovados na prova objetiva, será aplicada Entrevista Técnica,
que será gravada em áudio e vídeo, no dia 10 e 11 de março de 2012, em
local (s) e horários a ser(em) comunicado(s) oportunamente. A entrevista
será constituída de 5 (cinco) perguntas elaboradas por profissionais da
área de atuação do cargo escolhido pelo candidato, valendo 2 pontos cada,
e terá como objetivo avaliar a experiência profissional e o nível de
conhecimento do candidato. A pontuação resultante desta avaliação será
somada à obtida nas provas objetivas e definirá a classificação final para os
cargos do GRUPO D.
2.5 - Alteração do item 7.9 do Edital nº 001/2009: Endereço para entrega ou
postagem dos recursos:
AC: Comissão Municipal de Concurso Público
Rua Presidente Olegário Maciel, n° 306, Centro
Araxá – MG – CEP.: 38.183-186
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2.6 - Alteração do item 11.1 do Edital nº 001/2009: Todos os atos relativos ao
presente concurso, editais, decretos, termos de convocações, avisos e
resultados serão publicados na íntegra, em jornal de circulação regional,
no quadro de publicações oficiais da Prefeitura do Município de Araxá-MG,
no site da FRA www.gestaoconcurso.com.br e na forma de extrato no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais.

2.7 - Alteração do item 12.1 do Edital nº 001/2009: O Concurso Público
Municipal será realizado, obedecidas as normas deste edital, sob a
responsabilidade da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação,
Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Fundação Renato Azeredo, inscrita
no CNPJ sob o nº 01.166.492/0001-52, Inscrição Estadual isenta,
declarada de Utilidade Pública Estadual e Municipal, sendo instituição
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada,
com sede estabelecida na Rua Bedran Saad Bedran, 446, Bairro Nova
Suíssa,

CEP:

30421-160,

cujo

site

de

concursos

é

www.gestaoconcurso.com.br e telefone de contato: (31) 3332-1357.

2.8 - Alteração do item 12.5 do Edital nº 001/2009: O candidato que não
possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em
qualquer agência do Banco do Brasil S.A., da Caixa Econômica Federal e
dos Correios, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o
respectivo cartão antes da data assinalada para realização das provas. De
posse do número do CPF, o candidato deverá entrar em contato com a FRA
para informar o número.

2.9 - Alteração do item 12.6 do Edital nº 001/2009: É de inteira
responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os
atos, editais e avisos referentes a este Concurso Público Municipal no
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Posto de Inscrições, ou no Quadro de Avisos da Prefeitura do
Município de Araxá–MG, ou no site http://www.gestaoconcurso.com.br
ou em jornal de circulação regional, bem como manter atualizados os
dados informados no ato da inscrição para fins de contato direto com
o candidato, caso necessário.
2.10

- Alteração do item 12.7 do Edital nº 001/2009: O cronograma de
atividades de execução do concurso, o Edital e seus respectivos anexos
poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto
não consumada a providência do evento que lhes disser respeito,
circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado no
quadro de avisos da Prefeitura do Município de Araxá –MG, no site da FRA,
e em jornal de circulação regional, obedecendo aos prazos de republicação.

2.11 – Alteração do item 12.13 do Edital nº 001/2009: Durante todo o
processo de realização do Concurso Público referente a este edital, as
informações

serão

prestadas

www.gestaoconcurso.com.br,

pela

FRA,

do

através

endereço

do

site

eletrônico

comunicacao@gestaoconcurso.com.br ou ainda através do telefone (31)
3332-1357, durante o horário de atendimento de 09:00h às 12:00h e de
14:00h às 17:00h de segunda-feira a sexta-feira. Após a homologação do
resultado final deste concurso, todas as informações serão prestadas pela
Comissão Municipal de Concurso Público e/ou Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura do Município de Araxá-MG.
2.12 – Alteração do item 12.14 do Edital nº 001/2009: Qualquer dúvida
quanto ao procedimento ou dificuldade, o candidato deverá entrar em
contato

com

a

FRA,

pelo

telefone

(31)

3332-1357,

pelo

email

comunicacao@gestaoconcurso.com.br, ou ainda na sede da instituição,
na Rua Bedran Saad Bedran, 446, Bairro Nova Suíssa, CEP: 30421-160 –
Belo Horizonte – MG.
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2.13 – Alteração do item 12.15 do Edital nº 001/2009: O edital completo e
maiores informações poderão ser obtidos pelo candidato, via internet, no
site www.gestaoconcurso.com.br.

3 – Das Provas Especiais

3.1 – Alteração do item 2.1 do Edital Complementar 004 publicado em 10 de
fevereiro de 2010: O candidato Adventista do Sétimo Dia poderá realizar
as provas no sábado, desde que atenda os seguintes itens:
a) Enviar requerimento para condição de realização de prova no sábado
em horário especial, após o pôr do sol até o dia 23 de dezembro de
2011.
b) Comparecer nos horários e locais das provas a serem divulgados
através de Edital complementar e ou planilhas que serão publicadas
até o dia 27 de janeiro de 2.012, para as provas do cargo pretendido,
ficando incomunicável até o “pôr do sol”, quando então poderá
realizar sua prova, na presença dos fiscais credenciados pela
Fundação Renato Azeredo.

3.2 – Alteração do item 2.2 do Edital Complementar 004 publicado em 10
de fevereiro de 2010: Os candidatos não leitores, deverão requerer esta
condição junto à FRA até o dia 23 de dezembro de 2011, para realizarem
suas provas em salas especiais, mediante a leitura das questões pelo fiscal
de sala.
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3.3 - Os requerimentos descritos no item 3.1 alínea a e item 3.2 deverão ser
protocolados até as suas datas especificadas nos respectivos itens, no
seguinte endereço:
AC: Comissão Municipal de Concurso Público
Rua Presidente Olegário Maciel, n° 306 - Centro
Araxá – MG – CEP.: 38.183-186

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ – MG, 02 de dezembro de 2011.
Jeová Moreira da Costa
Prefeito

