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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 – AVISO  
 

O MUNICÍPIO DE MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 18.242.784/0001-20, com sede administrativa na Praça Olegário Maciel, 25, centro, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Julbert Ferre de Morais, portador do R.G. nº MG-8.903.892, 

residente na cidade de Machado, MG, torna público este aviso aos candidatos inscritos para o 

concurso público nº 001/2018 do município de Machado. 

 

CANDIDATOS INSCRITOS E NÃO HOMOLOGADOS 

 

Aos candidatos inscritos no concurso público nº 001/2018 dentro do prazo e que realizaram o 

pagamento de suas taxas, mas que eventualmente não estão na lista das inscrições homologadas 

divulgada nesta data, ORIENTAMOS: 

 

1. Envie um e-mail para o endereço eletrônico contato@ethosconcursos.com.br com assunto 

Prova condicional, informando no corpo do e-mail seu nome completo, CPF, nº de 

inscrição e cargo, anexando uma cópia do boleto e do comprovante de pagamento. 

 

2. A todos os candidatos que pagaram sua inscrição dentro dos parâmetros estabelecido pelo 

edital de abertura, será permitido realizar a prova com base no previsto no item 4.12.2 do 

edital de abertura, devendo estes: 

 

a. Procurar com antecedência um dos locais de prova, onde será aplicada prova para o 

cargo a que se inscreveu (devendo observar corretamente, horário e local de 
prova para o cargo que se inscreveu, tal informação será divulgada em listagem 

no próximo dia 31/05); 

b. Um termo de prova condicional será preenchido e assinado pelo candidato e este 

será direcionado para uma sala de aplicação onde esta ocorrendo provas para o seu 

cargo; 

c. Serão tiradas fotos dos boletos e dos comprovantes de pagamentos que serão 

enviadas para o banco a fim de validar o pagamento, sendo considerado válido, a 

inscrição será homologada e o candidato segue para as próximas fases do 

concurso. 

 

CANDIDATOS NÃO HOMOLOGADOS PARA RESERVA DE VAGAS PNE 

 

Em razão da paralização dos caminhoneiros, publica e notória, alguns documentos postados dentro 

do prazo legal previsto em edital (findado em 14/05/2018) não foram entregues e por essa razão 

seus titulares não estão figurando em listagem destacada. A esses candidatos orientamos: 

1. Realizem normalmente suas provas conforme listagem de local de provas a ser divulgado no 

próximo dia 31/05. 

 

2. Sua inscrição dentro das reserva legal de vagas prevista em edital será homologada em 

edital que será divulgado assim que os Correios conseguirem normalizar suas entregas. 
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Sendo o que se apresenta para o momento a banca organizadora se mantem a disposição de todos 

os candidatos para esclarecimentos por meio do telefone (44) 3305-2029 e também pelo e-mail 

contato@ethosconcursos.com.br  

 

 

 

Machado-MG, 29 de maio de 2018 
 

 

 

 

 

Julbert Ferre de Morais  
Prefeito Municipal 

 

 


