
Prefeitura Municipal de Diamantina 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 
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Rua da Glória, 394, Centro – Diamantina/MG 
        1 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 17.754.136/0001-90, com sede administrativa na 

Rua da Glória, 394, centro, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Juscelino Brasiliano Roque, portador do RG MG 2.666.171, CPF 389.128.996-

00, torna pública a retificação do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2017. 

 

Art. 1º Retifica-se os itens 2, 5.12 e 8.1 do edital de abertura conforme segue. 

 

Onde se lê: 

 

2 DOS CARGOS 

Cargo  Local de trabalho  Vagas*  PNE**  Nível***  Vencimentos  Carga horária  Requisito / Escolaridade  Valor da Inscrição 

Assistente 
Administrativo Sede/ Distritos 10 2 VIII R$ 1.235,10 40h 

Ensino Médio Completo – 
Curso de informática com 
carga horária mínima de 
40 horas 

R$ 60,00 

 

[...] 

 

3.5  Ter robustez física, objetivamente apurada, para o exercício de atividades que exijam grande vigor físico; 

[...] 

 

3.8  Ter bons antecedentes relativamente a delitos contra o patrimônio, os costumes e a Administração Pública, no período imediatamente anterior a 

5 (cinco) anos à data da posse; 

[...] 
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4.9.10  A lista das inscrições deferidas será divulgada no site www.ethosconcursos.com.br, a partir das 18h00min do dia 12 de julho de 2017, 

cabendo interposição de recursos no prazo das 18h00min do dia 05 de julho de 2017 às 18h00min do dia 17 de julho de 2017, através 

da área do candidato. 

  

[...] 

4.11.1  As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do local, endereço e sala) e cargo, assim como 

orientações para realização das provas estarão disponíveis a partir do dia 28 de julho de 2017, no endereço 

www.ethosconcursos.com.br. As informações também poderão ser obtidas através do telefone (44) 3305-2029 ou pelo e-mail 

contato@ethosconcursos.com.br. 

 

[...] 

 

5.5  O laudo deverá ser enviado à ETHOS CONCURSOS, no endereço: Avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff, 309 – Sala 4, Jardim Alvorada – CEP: 

87033-080, Maringá/PR; até o dia 23 de junho de 2017, via CORREIOS, por meio de Carta Registrada ou SEDEX. 

[...] 

 

5.12 Para os candidatos Portadores de Necessidades Especiais serão considerados como limites balizadores o percentual de 5% (cinco por cento) e 

no máximo de 20% (vinte por cento), ou seja, a primeira vaga a ser destinada será a 5ª, a segunda, a 21ª, a terceira, a 41ª, a quarta, a 61ª e assim 

sucessivamente. 

[...] 

 

6.1.10 O local de realização da prova objetiva, para o qual o candidato deverá se dirigir, será divulgado a partir de 28 de julho de 2017 no site 

www.ethosconcursos.com.br. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da 

prova escrita e o comparecimento no horário determinado, devendo o mesmo portar de identificação. 

[...] 
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6.1.21.1  O laudo de que trata este item deverá ser encaminhado via Carta Registra ou Sedex até o último dia das inscrições e 

destinado à Ethos Concursos Públicos no endereço: Avenida DoutorAlexandre Rasgulaeff, 309, sala 04 – Jardim 

Alvorada – Maringá/PR CEP 87033-080. 

[...] 

 

8.1  O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas poderá fazê-lo a partir das 18h00 do dia 21 de agosto de 

2017 até as 18h00 do dia 23 de agosto de 2017, em requerimento próprio disponibilizado na área do candidato do site 

www.ethosconcursos.com.br. 

 

Leia-se: 

2 DOS CARGOS 

Cargo  Local de trabalho  Vagas*  PNE**  Nível***  Vencimentos  Carga horária  Requisito / Escolaridade  Valor da Inscrição 

Assistente 
Administrativo Sede/ Distritos 11 1 VIII R$ 1.235,10 40h 

Ensino Médio Completo – 
Curso de informática com 
carga horária mínima de 
40 horas 

R$ 60,00 

 

[...] 

 

3.5  Excluído; 

[...] 
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3.8  Ter bons antecedentes relativamente a delitos contra o patrimônio, os costumes e a Administração Pública, no período imediatamente anterior a 

5 (cinco) anos à data da posse. Em caso de certidão de antecedentes criminais com efeito “positivo”, o candidato somente poderá ser excluído do 

certame após decisão motivada em sede de processo administrativo, feita a coisa julgada nessa seara, sem prejuízo da ampla defesa e do 

contraditório. 

[...] 

4.9.10  A lista das inscrições deferidas será divulgada no site www.ethosconcursos.com.br, a partir das 18h00min do dia 20 de julho de 2017, 

cabendo interposição de recursos no prazo das 18h00min do dia 20 de julho de 2017 às 18h00min do dia 25 de julho de 2017, através 

da área do candidato.  

 

[...] 

4.11.1  As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do local, endereço e sala) e cargo, assim como 

orientações para realização das provas estarão disponíveis a partir do dia 04 de agosto de 2017, no endereço 

www.ethosconcursos.com.br. As informações também poderão ser obtidas através do telefone (44) 3305-2029 ou pelo e-mail 

contato@ethosconcursos.com.br. 

[...] 

 

5.5  O laudo deverá ser enviado à ETHOS CONCURSOS, no endereço: Avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff, 309 – Sala 4, Jardim Alvorada – CEP: 

87033-080, Maringá/PR; até o dia 23 de junho de 2017, via CORREIOS, por meio de Carta Registrada ou SEDEX, ou presencialmente junto ao 

setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Diamantina – até o dia 17 de julho de 2017. 

[...] 

 

5.12 Para os candidatos Portadores de Necessidades Especiais serão 5% das vagas, conforme Lei Complementar nº 15/1995. Na aplicação do 

percentual previsto em legislação Municipal, as frações encontradas serão arredondadas para próximo número inteiro tendo como limites 

balizadores o percentual de 5% (cinco por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento), ou seja, a primeira vaga a ser destinada será a 5ª, a 

segunda, a 21ª, a terceira, a 41ª, a quarta, a 61ª e assim sucessivamente. 
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[...] 

 

6.1.10 O local de realização da prova objetiva, para o qual o candidato deverá se dirigir, será divulgado a partir de 04 de agosto de 2017 no 

site www.ethosconcursos.com.br. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 

da prova escrita e o comparecimento no horário determinado, devendo o mesmo portar de identificação. 

[...] 

 

6.1.21.1  O laudo de que trata este item deverá ser encaminhado via Carta Registra ou Sedex até o último dia das inscrições e 

destinado à Ethos Concursos Públicos no endereço: Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, 309, sala 04 – Jardim 

Alvorada – Maringá/PR CEP 87033-080, ou presencialmente junto ao setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de 

Diamantina – até o dia 17 de julho de 2017. 

[...] 

 

8.1  O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas poderá fazê-lo a partir das 18h00 do dia 21 de agosto de 

2017 até as 18h00 do dia 24 de agosto de 2017, em requerimento próprio disponibilizado na área do candidato do site 

www.ethosconcursos.com.br. 

 

 

Art. 2º Retifica-se a data para divulgação das inscrições homologadas constante no cronograma. A referida publicação será realizada no dia 31 de julho de 

2017 as 18h00. 

 

Art. 3º Retifica-se a data de encerramento do prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar, constante no cronograma. O prazo para 

interposição de recursos contra o resultado preliminar encerrará as 18h00 do dia 08 de setembro de 2017.  
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Art. 4º Exclui-se do conteúdo programático para o cargo de Controlador Interno as seguintes normas: Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao 

Setor Público – NBC TSP 16.1 a 16.10 do Conselho Federal de Contabilidade: conceituação, objeto e campo de aplicação. 

 

Art. 5º Ficam mantidas as demais disposições constantes no Edital de Abertura do referido Concurso Público.  

 

 

Diamantina, 14 de julho de 2017 

 

 

________________________________ 
JUSCELINO BRASILIANO ROQUE 

Prefeito Municipal 


