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EDITAL Nº 009 – TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL  
DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

 
 
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, atendendo aos apontamentos manifestados pelo Tribunal de 

Contas de Minas Gerais no processo 1.031.621, torna pública a terceira retificação do edital de 

abertura do Concurso Público nº 001/2018. 

 
 
Art. 1º Retifica-se o item 4.10, conforme abaixo: 

Onde se lê: 

. 

4.10  Haverá isenção total do pagamento da taxa de inscrição, conforme Lei Complementar 

Municipal nº 155, de dezembro de 2016 e Decreto nº 5.285, de maio de 2017, para os 

candidatos que declararem e comprovarem: 

a) Hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa e inscrito no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, nos termos 

do Decreto Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, e Decreto Federal nº 6.593, de 

2 de outubro de 2008. 

b) For membro de família de baixa renda, a qual se entende aquela que tenha uma 

renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo ou a que possua renda 

familiar mensal inferior a 2 (dois) salários-mínimos, à época da inscrição, mediante 

entrega da cópia reprográfica do comprovante de renda no Serviço de Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Machado/MG, localizada na Praça Olegário Maciel, nº 25, 

centro, no horário das 12h00 às 17h00 de segunda a sexta. 

c) Declarar, comprovadamente, estar desempregado, mediante a apresentação do 

Requerimento de isenção que se encontra no Anexo III, afirmando que é 

desempregado e não se encontra em gozo de nenhum benefício previdenciário de 

prestação continuada, não dispõe de renda de nenhuma natureza, exceto a 

proveniente de seguro desemprego, e que sua situação econômica não lhe permite 

pagar o referido valor de inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

 
Leia-se: 

4.10  Haverá isenção total do pagamento da taxa de inscrição, conforme Lei Complementar 

Municipal nº 155, de dezembro de 2016 e Decreto nº 5.285, de maio de 2017, para os 

candidatos que declararem e comprovarem, uma das hipóteses apresentadas a seguir: 

a) Hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa e inscrito no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, nos termos 

do Decreto Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, e Decreto Federal nº 6.593, de 

2 de outubro de 2008, ou 

b) For membro de família de baixa renda, a qual se entende aquela que tenha uma 

renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo ou a que possua renda 

familiar mensal inferior a 2 (dois) salários-mínimos, à época da inscrição, mediante 

entrega da cópia reprográfica do comprovante de renda no Serviço de Protocolo da 
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Prefeitura Municipal de Machado/MG, localizada na Praça Olegário Maciel, nº 25, 

centro, no horário das 12h00 às 17h00 de segunda a sexta, ou 

c) Declarar, comprovadamente, estar desempregado, mediante a apresentação do 

Requerimento de isenção que se encontra no Anexo III, afirmando que é 

desempregado e não se encontra em gozo de nenhum benefício previdenciário de 

prestação continuada, não dispõe de renda de nenhuma natureza, exceto a 

proveniente de seguro desemprego, e que sua situação econômica não lhe permite 

pagar o referido valor de inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

 

Art. 2º Retifica-se o item 5.12.1 alterando a ordem de nomeação para as pessoas com deficiência - 

PNE. 

 
Onde se lê: 

 

5.12.1  A nomeação para os cargos seguirão o princípio da alternância e proporcionalidade 

em relação ao número de vagas, ou seja, a primeira vaga a ser destinada será a 10ª, 

a segunda, a 20ª, a terceira, a 30ª, a quarta, a 40ª e assim sucessivamente. 

 

Leia-se: 

5.12.1  A nomeação para os cargos seguirão o princípio da alternância e proporcionalidade 

em relação ao número de vagas, ou seja, a primeira vaga a ser destinada será a 5ª, a 

segunda, a 11ª, a terceira, a 21ª, a quarta, a 31ª e assim sucessivamente. 

 

Art. 3º Insere-se 5.12.2, que terá a seguinte redação: 

 

5.12.2  A reserva de vagas será calculada aplicando-se o percentual previsto em lei e nos  

casos em que o resultado for um número fracionado, utilizar-se-á arredondamento 

para o número inteiro imediatamente inferior, em frações menores do que 0,5 (cinco 

décimos) e para imediatamente superior, em frações maiores ou iguais a 0,5 (cinco 

décimos). 

 

Art. 4º Retifica-se o item 7.1.1, conforme apresentado abaixo, alterando o prazo para interposição de 

recursos: 

 

Onde se lê: 

 

7.1.1 Caberá interposição de recursos contra os gabaritos preliminares no período das 

18h00 do dia 11 de junho de 2018 às 18h00 do dia 13 de junho de 2018, 

exclusivamente via internet, conforme descrito no item 8.2 deste edital. 
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Leia-se: 

7.1.1 Caberá interposição de recursos contra os gabaritos preliminares no período das 

18h00 do dia 11 de junho de 2018 às 18h00 do dia 14 de junho de 2018, 

exclusivamente via internet, conforme descrito no item 8.2 deste edital. 

 

Art. 4º Insere-se 7.6 com a redação apresentada a seguir, alterando o prazo recursal: 

 

7.6 O resultado preliminar será publicado às 18h00 do dia 26 de junho de 2018. Caberá 

interposição de recursos contra os resultados preliminares no período das 18h00 do 

dia 26 de junho de 2018 às 18h00 do dia 29 de junho de 2018. 

 

Art. 5º Altera o cronograma apresentado, que passa a vigorar com as seguintes datas. 

 

Onde se lê: 
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Leia-se: 
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Art. 6º Ficam mantidas as demais disposições constantes no Edital de Abertura do referido Concurso 

Público. 

 

 
Machado-MG, 07 de junho de 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Julbert Ferre de Morais  
Prefeito Municipal 

 


