PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
Estado de Minas Gerais

Edital de Retificação

Fica retificado o Edital 001/2017 do Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Visconde do Rio Branco, conforme nova publicação:
1 – Ficam alteradas as vagas para Reserva de Deficientes no Anexo I, bem

como remunerações e carga horárias.
2 – Foram acrescidas ao Anexo II as atribuições típicas dos cargos de
Agente Comunitário de Saúde e Médico Ortopedista.
3 - Ficam acrescentados os subitens relativos à obrigatoriedade do envio de
documentação comprovando residência para os cargos de Agente
Comunitário de Saúde conforme abaixo:
VI – Disposições Gerais sobre inscrições
12.1- A regra acima não se aplica aos cargos de
Agente Comunitário de Saúde que deverão enviar
através dos correios por AR comprovação de
residência a qual será analisada pela Comissão do
concurso. A documentação deverá ser enviada
através da apresentação de contas de água, luz ou
telefone, contrato de aluguel, em seu nome ou dos
ascendentes ou descendentes até o 2o grau,
envelope de correspondência em nome com carimbo
dos correios datado de até 30 dias anteriores a data
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deste Edital e ainda declaração de próprio punho,
com firma reconhecida e assinada por duas
testemunhas.
12.2 - A mudança de residência do candidato da
área/microrregião de atuação implica em
dissolução do vínculo de trabalho.

4 – Fica alterado o item VII, subitem 1, no que se refere a data da prova e
acrescido item 1.1.
1 - Os candidatos inscritos no concurso farão a Prova
Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório
e classificatório, em data, local e horário a serem
informados, através publicação feita no Quadro de
Avisos de Publicações da Prefeitura Municipal de
Visconde do Rio Branco, bem como no endereço
eletrônico www.jmsbhz.com.br/concurso e a data de
sua realização ocorrerá depois de transcorridos o
prazo mínimo de 40 (quarenta) dias após o
encerramento das inscrições. A data prevista para
realização das provas é dia 22 de outubro de 2017.
1.1 – Este novo período é destinado somente para os
cargos de SERVENTE DE CAPINA E PODA,
SERVENTE DE PRODUÇÃO DE ASFALTO E
VIGIA PATRIMONIAL. Atendendo à solicitação do
Tribunal de Contas do Estado, cada cargo terá
disponível uma vaga para deficiente físico, além das
do quadro de ampla concorrência. O candidato já
inscrito e que queira concorrer às novas vagas, ou
seja, para portador de necessidades especiais, terá sua
primeira inscrição automaticamente cancelada.
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5 - Fica alterado o item VIII subitem 3 e acrescentado o subitem 3.1, no que
se refere ao período para pedido de isenção da taxa de inscrição.
VIII – Da Isenção da Taxa de Inscrição
3 - A solicitação da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição
deverá ser feita pessoalmente ou por procurador ou pela internet
nos dias 28 e 29 de agosto de 2017 no horário de funcionamento da
Prefeitura Municipal no local previsto no item VII subitem 1.1, não
sendo aceitos em data posterior, seja qual for o motivo alegado.
3.1 – Os candidatos que optarem pela solicitação via internet,
deverão encaminhar documentação comprobatória via postal com
AR para o endereço Rua João Ribeiro, 372– Bairro Santa Efigênia
– CEP 30260-110– Belo Horizonte – MG, respeitando o prazo
acima.

6 – Fica alterado o item XI, subitem 7, retirando-se do texto a palavra
SEDEX:
XI – Disposições Gerais Sobre as Provas
7 - Caso necessite de condições especiais para se submeter
às provas, excluídos os casos de portadores de deficiência
previstos no item IX subitens 11 e 11.1 do presente edital, o
demais candidatos deverão protocolar pessoalmente no local
das inscrições, no prazo de até 10 (dez) dias antes da data de
realização da prova, o seu pedido, acompanhado de atestado
médico ou qualquer outro documento que comprove sua
situação especial, e na impossibilidade, deverá encaminhar
através dos Correios por carta registrada, dentro de um
envelope devidamente lacrado, identificando: Concurso
Público – Edital nº 01/2017 – Prefeitura Municipal de
Visconde do Rio Branco, nº de inscrição, nome completo e
cargo pleiteado, para a JMS TECNOLOGIA E SERVIÇOS
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LTDA., situada na Rua João Ribeiro, 372– Bairro Santa
Efigênia – CEP 30260-110– Belo Horizonte – MG.

7 – Supressão do item XII, subitem 7.
8 – Modificação do texto do item XV, subitem 1.
Os demais itens permanecem inalterados.
Visconde do Rio Branco, 22 de agosto de 2017.

A Comissão

