PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL No 01/2016

Retificação nº 04 ao Edital nº 01/2016

O Prefeito Municipal de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do Município, resolve
alterar o Edital Nº 01/2016, conforme se segue:
Os itens 4.25 e seus subitens, 5.2.17, 5.3.1, 5.3.19, 5.4.5, 5.5.8.1, 5.6.2 e 9.22 passam a
vigorar com a seguinte redação:
4.25. Isenção
4.25.1. Não haverá isenção total ou parcial do pagamento do valor de inscrição, exceto para
os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para
pagamento do referido valor, nos termos do Decreto Federal nº 6.593, de 02 de outubro de
2008, ou para os candidatos que, por razões de limitações de ordem financeira, não possam
arcar com o pagamento do valor de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de
sua família, podendo esta condição ser comprovada por qualquer meio legalmente admitido,
independentemente de participação em programas do governo federal, e sem restrição de
valor de renda mínima.
4.25.2. Fará jus à isenção de pagamento do valor de inscrição o candidato economicamente
hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – CadÚnico e for membro de família de baixa renda, assim compreendida aquela
que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda
familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de
26 de junho de 2007.
4.25.3. O candidato que requerer a isenção pelo CadÚnico deverá informar, no ato da
inscrição, seus dados pessoais em conformidade com os que foram originalmente
informados ao Órgão de Assistência Social de seu Município responsável pelo
cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que atualmente estes estejam divergentes
ou que tenham sido alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do decurso
de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico a nível nacional. Após o
julgamento do pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos seus dados
cadastrais junto ao IBAM através do sistema de inscrições on-line ou solicitá-la ao fiscal de
sala no dia de realização das provas.
4.25.4. Para as inscrições amparadas pelo subitem 4.25.1, os candidatos deverão preencher
e assinar o modelo de Requerimento de Isenção, constante do Anexo VI. O formulário estará
disponível em doc no site www.ibam-concursos.org.br na Área Documentação do concurso.
4.25.5. O candidato deverá entregar o Requerimento de Isenção e a cópia dos documentos
no Posto de Atendimento, localizado no SINE - Praça Duque de Caxias, nº 61 - térreo,
Centro - São Lourenço/ MG, no horário de 8h00 às 17h00 ou enviar por meio de carta
simples com AR ou Sedex com AR, para a Prefeitura Municipal de São Lourenço no
mesmo endereço, no período de 10 a 16 de novembro de 2016.
4.25.5.1. O Posto de Atendimento não funcionará nos dias 14 e 15 de novembro.
4.25.6. A Prefeitura Municipal de São Lourenço se reserva o direito de confirmar, em
qualquer época, as informações e documentos apresentados, indeferindo as inscrições
cujos documentos não sejam comprovadamente válidos.
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4.25.7. Na ocorrência de falsidade de declaração, serão adotadas medidas legais contra os
infratores, inclusive as de natureza criminal, sendo o mesmo excluído do Concurso Público,
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.
4.25.8. Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das
informações prestadas.
4.25.9. O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de
alguma informação ou a solicitação apresentada fora do período fixado implicará a
eliminação automática do processo de isenção, garantido o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
4.25.10. A análise dos pedidos de isenção das inscrições e o deferimento ou não destas são
de competência da Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Lourenço,
que será assessorada pelo IBAM.
4.25.11. O resultado da análise da documentação apresentada na inscrição do candidato
contemplado será dado a conhecer através dos sites do IBAM e da Prefeitura Municipal de
São Lourenço, cabendo exclusivamente ao candidato a responsabilidade de conferir, no dia
23/11/16, se teve seu pedido de isenção do valor de inscrição deferido.
4.25.12. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de inscrição via fax ou via
email.
4.25.13. É assegurado recurso em caso de decisão denegatória do pedido de isenção nos 3
(três) dias úteis subsequentes à divulgação da referida decisão, nas condições constantes
do item 7 do Edital.
4.25.14. Os candidatos que tiverem a pré-inscrição deferida estarão, automaticamente,
inscritos no Concurso Público, para o cargo informado no Requerimento de Isenção.
4.25.15. O candidato que tiver a sua pré-inscrição indeferida, após a fase de recursos, estará
excluído do Concurso Público.
5.2.17. A chave de correção da prova dissertativa será divulgada no dia 07/02/17.
5.3.1. As provas objetivas e dissertativa serão realizadas, para todos os empregos, no dia 11
de dezembro de 2016, em dois períodos a saber:
5.3.19. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no dia 12 de dezembro de 2016,
nos sites do IBAM (www.ibam-concursos.org.br) e da Prefeitura Municipal de São Lourenço
(www.saolourenco.mg.gov.br) e no Mural Oficial de Atos da Prefeitura de São Lourenço.
5.4.5. A convocação dos candidatos para realização da prova prática, prevista para os dias
04 e 05 de fevereiro de 2017, será feita através de Edital de Convocação que será
divulgado nos sites www.ibam-concursos.org.br e www.saolourenco.mg.gov.br, assim como
no Mural Oficial de Atos da Prefeitura de São Lourenço e nos demais meios de comunicação
julgados convenientes pela Comissão de Supervisão e Fiscalização do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de São Lourenço.
5.5.8.1. Os candidatos aprovados nas provas objetivas dos empregos de Nível Superior
deverão entregar, no período de 10 a 12 de janeiro de 2017, seus títulos autenticados, no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de São Lourenço, localizado na Praça Duque de
Caxias, nº 61 - térreo, Centro - São Lourenço/ MG, no horário de 12h00 às 18h00 ou enviar
por meio de carta simples com AR ou Sedex com AR, durante o mesmo período, para o
Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, Núcleo de Concursos, situado na Rua
Buenos Aires, nº 19 – Centro, Rio de Janeiro/ RJ, CEP: 20070-021.
5.6.2. A convocação dos candidatos para realização da Avaliação Psicológica, prevista
para os dias 04 e 05 de fevereiro de 2017, será feita através de Edital de Convocação que
será divulgado nos sites www.ibam-concursos.org.br e www.saolourenco.mg.gov.br, assim
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como no Mural Oficial de Atos da Prefeitura de São Lourenço e nos demais meios de
comunicação julgados convenientes pela Comissão de Supervisão e Fiscalização do
Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Lourenço.
9.22. O cronograma de atividades do Concurso Público é o disposto abaixo:
ETAPAS

DATA
PREVISTA

Publicação do Edital nos sites do IBAM e da Prefeitura, no Mural de
Atos da Prefeitura de São Lourenço e nos demais meios de
18/07/16
Comunicação definidos pela Comissão da Prefeitura
Envio do Edital para o TCE/ MG
18/07/16
Período de Análise do Edital e Anexos pelo TCE/ MG
19/07 a 19/09/16
Período de inscrição pela Internet e através do Posto de
20/09 a 20/10
Atendimento
Data limite para pagamento do boleto bancário do valor da inscrição
21/10/16
Prazo para inscrição dos isentos
20 a 22/09/16
Divulgação dos pedidos de isenção
30/09/16
Recursos contra pedidos de isenção indeferidos
03 a 05/10/16
Divulgação das respostas aos recursos contra isenção indeferida
10/10/16
Novo prazo para solicitação de isenção de pagamento
10 a 16/11/16
Divulgação da análise dos novos pedidos de isenção
23/11/16
Recursos contra pedidos de isenção indeferidos
24 a 28/11/16
Divulgação das respostas aos recursos contra isenção indeferida
29/11/16
Aplicação das provas objetivas e dissertativa
11/12/16
Publicação Oficial dos Gabaritos das provas objetivas nos sites e no
Mural da Prefeitura e posteriormente nos demais meios de
12/12/16
Comunicação definidos pela Comissão da Prefeitura
Recursos contra gabaritos das provas objetivas
13 a 15/12/16
Publicação dos primeiros resultados (notas nas provas objetivas) e
09/01/17
da síntese dos recursos contra gabaritos nos sites
Disponibilização do cartão-resposta para consulta, através do site
09/01/17
www.ibam-concursos.org.br na opção Área do candidato
Recursos contra o resultado parcial
10 a 12/01/17
Entrega ou envio dos títulos para os aprovados nas provas
10 a 12/01/17
objetivas dos empregos de Nível Superior
Aplicação da Prova Prática para o emprego de Calceteiro
04 e 05/02/17
Aplicação da Avaliação Psicológica para o emprego de Agente de
04 e 05/02/17
Trânsito
Divulgação da chave de correção e do resultado da prova dissertativa
para o emprego de Advogado do Município, de acordo com as regras do
07/02/17
Edital
Divulgação dos resultados das provas prática e de títulos
07/02/17
Recursos contra os resultados das provas prática, dissertativa e de
08 a 10/02/17
títulos
Publicação da síntese dos recursos contra pontuação nas provas
20/02/17
prática, dissertativa e de títulos
Divulgação do resultado da Avaliação Psicológica para o emprego de
06/03/17
Agente de Trânsito, de acordo com as regras do Edital
Divulgação do resultado final do Concurso Público
08/03/17
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O Anexo VI passa a vigorar com a seguinte redação:
MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Informações do candidato
Dados Pessoais:
Nome: ___________________________________________________________________
Descrição do cargo pretendido: ________________________________________________
CPF:__________________________________RG_________________________________
Data de Nascimento: ___________________ Sexo: Feminino ( ) Masculino ( ) Filhos: ____
Rua:______________________________________________________________________
Nº___________________________________Complemento_________________________
Bairro:_________________________________Cidade______________________________
CEP:______________________
Telefone:____________________e-mail_________________________________________

Declaro, para efeito de concessão de isenção de pagamento de inscrição para o Concurso
Público da Prefeitura Municipal de São Lourenço - MG, sob as penas da lei, que a minha
situação econômico-financeira não me permite pagar o valor da inscrição sem prejuízo do
meu sustento próprio ou de minha família.
Ao assinar este documento assumo total responsabilidade legal dos termos aqui
apresentados.
São Lourenço, ____, ________________ de 2016.

________________________________
Assinatura
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MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO
DESEMPREGADO

Informações do candidato
Dados Pessoais:
Nome: ___________________________________________________________________
Descrição do cargo pretendido: ________________________________________________
CPF:__________________________________RG_________________________________
Data de Nascimento: ___________________ Sexo: Feminino ( ) Masculino ( ) Filhos: ____
Rua:______________________________________________________________________
Nº___________________________________Complemento_________________________
Bairro:_________________________________Cidade______________________________
CEP:______________________
Telefone:____________________e-mail_________________________________________

Declaro, para efeito de concessão de isenção de pagamento de inscrição para o Concurso
Público da Prefeitura Municipal de São Lourenço - MG, sob as penas da lei, estar
desempregado, não me encontrar em gozo de nenhum benefício previdenciário de
prestação continuada, não auferir nenhum tipo de renda, exceto a proveniente de segurodesemprego, e que minha situação econômico-financeira não me permite pagar o valor da
inscrição sem prejuízo do meu sustento próprio ou de minha família.
Ao assinar este documento assumo total responsabilidade legal dos termos aqui apresentados.
São Lourenço, ____, ________________ de 2016.
________________________________
Assinatura

Os demais itens do citado Edital permanecem com a mesma redação.

São Lourenço, 08 de novembro de 2016.
José Sacido Barcia Neto
Prefeito Municipal

