MUNICÍPIO DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO - PRELIMINAR
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2021
O Município de Ouro Branco, representado pelo Prefeito, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas
neste Edital, seu anexo e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE RESULTADO E
CLASSIFICAÇÃO - PRELIMINAR do CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital n° 01/2021, nos seguintes termos:
Art. 1° Conforme Edital de Resultado e Classificação – Preliminar, divulgado em 29 de novembro de 2021, foram convocados
os candidatos empatados na classificação divulgada aos Cargos de: Fiscal Municipal e Auditor Fiscal Tributário, a enviarem cópia
da declaração de contagem de tempo no departamento de pessoal da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, a fim de atender ao
critério estabelecido na alínea “g”, conforme segue:
g) persistindo o empate, terá preferência o candidato já pertencente ao serviço do Município de Ouro Branco, e havendo mais
de um com este requisito, terá prioridade o mais antigo, com base na última admissão.
I – Após período para envio da documentação de desempate na classificação, fica exposto que somente as candidatas Christine
Alana Neves e Gisele Aparecida Gonçalves enviaram o documento conforme solicitado, enquadrando-se na alínea “g” do subitem
12.3 do Edital de Abertura Nº 01/2021.
II – Para os demais candidatos(as) empatados na classificação, foi aplicado o último critério de desempate, previsto na alínea
“h” do subitem 12.3 do Edital de Abertura Nº 01/2021.
Art. 2º Fica divulgado no ANEXO I deste Edital, o resultado e a classificação – preliminar, dos candidatos inscritos às vagas
reservadas às Pessoas com Deficiência, no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura nº 01/2021, conforme os critérios
estabelecidos no item 12.
Art. 3º Fica divulgado no ANEXO II deste Edital, o resultado e a classificação – preliminar, dos candidatos inscritos às vagas da
ampla concorrência, no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura nº 01/2021, conforme os critérios estabelecidos no item
12.
Art. 4º Quanto ao resultado e a classificação divulgados, caberá interposição de recurso a partir das 0h00min do dia 06/12/2021
até às 23h59min do dia 08/12/2021, observado o horário oficial de Brasília/DF, através do endereço eletrônico
www.ethosconcursos.com.br.
Art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Ouro Branco/MG, 03 de dezembro de 2021.
Hélio Márcio Campos
Prefeito Municipal de Ouro Branco

Marcelo Adriano Gomes
Secretário Municipal de Finanças
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