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RETIFICAÇÃO 002 AO Edital 001/2012 
“CONCURSO PÚBLICO PARA LOTAÇÃO  DE CARGOS DE PROVIM ENTO 
EFETIVO” 
  O Prefeito Municipal de Itaguara, Alisson Diego Batista 
Moraes, no uso de suas atribuições, retifica quanto aos prazos de 
inscrições alterando o cronograma do Concurso Público ao presente edital 
001/2012, como se segue: 

a) Onde se lê: 
I - DAS INSCRIÇÕES  
1.1 LOCAL DE RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES: 
As inscrições poderão ser efetuadas no período de 23 de abril de 2012 a 08 de 
maio de 2012 (exceto sábados, domingos e feriados). 
Informações pelos telefones: (37)33841232 (Prefeitura) e (31) 3292-3911 
(Suportec), e presencial no Salão Paroquial no período de inscrições. 
1.1.1 – PRESENCIAL: de 08:00 h ás 13:00 h no  SALÃO PARO QUIAL – Rua 

Mario Lima, 31, Centro, Cep 35.514-000, ITAGUARA, MG. 
1.1.2 – VIA INTERNET, de 08:00 h do dia 23 de abril de 2012 às 17h do dia 08 de 
maio de 2012, pelo site http://www.suportecmg.com.br/concurso. 
... 
1.4.2 – VIA INTERNET:  Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o 
endereço eletrônico http://www.suportecmg.com.br/concurso no período 
compreendido entre as 08:00 h do dia 23 de abril de 2012 e as 17 horas do dia 08 
de maio de 2012 e, através dos locais específicos ao Concurso Público, efetuar sua 
inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
... 
1.4.2.5 - A segunda via do boleto bancário somente estará disponível para 
impressão durante o período de inscrições determinado neste edital, ficando 
indisponível a partir das 17h05min do dia 08 de maio de 2012, sendo que o mesmo 
deverá ter sua quitação na rede bancária até a data do vencimento. 
.... 
1.4.3.4 - A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento (formulário próprio) 
do candidato para apenas 01(um) cargo, disponível por meio do aplicativo presencial 
ou via internet exclusivamente no período compreendido entre 16 e 23 de abril de 
2012,  contendo: 
I – a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e 
II – declaração de que atende à condição estabelecida no inciso II do subitem 
... 
1.4.3.10 - Os documentos que comprovam a solicitação de isenção, bem como o 
Requerimento constante do Anexo V, se retirado eletronicamente do site de 
Inscrição, devidamente preenchido, deverão ser protocolizados impreterivelmente 
até o dia 23 de abril de 2012, pessoalmente no  SALÃO PAROQUIAL – Rua Mario 

Lima, 31, Centro, Cep 35.514-000, ITAGUARA, MG, ou  por meio dos correios, 
utilizando o serviço de SEDEX, enviando para: CONCURSO – Prefeitura Municipal 
de Itaguara, Rua Padre Gregório, 187, centro, Cep 35.54-000, Itaguara, MG. 
... 
1.4.3.13 - A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada na data de 30 
de abril 2012, no endereço eletrônico http://www.suportecmg.com.br/concurso. 
... 
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1.5.1 - A listagem contendo as inscrições indeferidas será afixada na Prefeitura 
Municipal de Itaguara, no dia 11 de maio de 2012, e no site da SUPORTEC, 
cabendo recurso dentro do prazo de três dias úteis.  
... 
4.1 – As provas realizar-se-ão no Município de Itaguara/MG, em data provável de 
09 e/ou 10 de junho de 2012, ou  em outra data previamente informada, em local e 
horário constantes do comprovante definitivo de inscrição. 
4.1.2 - Os locais e os horários de realização das provas constarão no comprovante 
definitivo de inscrição  de cada candidato.   
 

b) LEIA-SE 
 

I - DAS INSCRIÇÕES  
1.2 LOCAL DE RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES: 
As inscrições poderão ser efetuadas no período de 02 a 13 de julho de 2012 
(exceto sábados, domingos e feriados). 
Informações pelos telefones: (37)33841232 (Prefeitura) e (31) 3292-3911 
(Suportec), e presencial no Salão Paroquial no período de inscrições. 
1.1.1 – PRESENCIAL: de 08:00 h ás 13:00 h no  SALÃO PARO QUIAL – Rua 

Mario Lima, 31, Centro, Cep 35.514-000, ITAGUARA, MG. 
1.1.2 – VIA INTERNET, de 08:00 h do dia 02 de julho de 2012 às 17h do dia 13 de 
julho de 2012, pelo site http://www.suportecmg.com.br/concurso. 
... 
1.4.2 – VIA INTERNET:  Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o 
endereço eletrônico http://www.suportecmg.com.br/concurso no período 
compreendido entre as 08:00 h do dia 02 de julho de 2012 e as 17 horas do dia 13 
de julho de 2012 e, através dos locais específicos ao Concurso Público, efetuar sua 
inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
... 
1.4.2.5 - A segunda via do boleto bancário somente estará disponível para 
impressão durante o período de inscrições determinado neste edital, ficando 
indisponível a partir das 17h05min do dia 13 de julho de 2012, sendo que o mesmo 
deverá ter sua quitação na rede bancária até a data do vencimento. 
.... 
1.4.3.4 - A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento (formulário próprio) 
do candidato para apenas 01(um) cargo, disponível por meio do aplicativo presencial 
ou via internet exclusivamente no período compreendido entre 26 junho de 2012 a 
02 de julho de 2012,  contendo: 
I – a indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e 
II – declaração de que atende à condição estabelecida no inciso II do subitem 
... 
1.4.3.10 - Os documentos que comprovam a solicitação de isenção, bem como o 
Requerimento constante do Anexo V, se retirado eletronicamente do site de 
Inscrição, devidamente preenchido, deverão ser protocolizados impreterivelmente 
até o dia 02 de julho de 2012, pessoalmente no  SALÃO PAROQUIAL – Rua Mario 

Lima, 31, Centro, Cep 35.514-000, ITAGUARA, MG, ou  por meio dos correios, 
utilizando o serviço de SEDEX, enviando para: CONCURSO – Prefeitura Municipal 
de Itaguara, Rua Padre Gregório, 187, centro, Cep 35.54-000, Itaguara, MG. 
... 
1.4.3.13 - A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada na data de 05 
de julho 2012, no endereço eletrônico http://www.suportecmg.com.br/concurso. 
... 
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1.5.1 - A listagem contendo as inscrições indeferidas será afixada na Prefeitura 
Municipal de Itaguara, no dia 20 de julho de 2012, e no site da SUPORTEC, 
cabendo recurso dentro do prazo de três dias úteis.  
... 
4.1 – As provas realizar-se-ão no Município de Itaguara/MG, em data provável de 
18 e/ou 19 de agosto de 2012, ou  em outra data previamente informada, em local e 
horário constantes do comprovante definitivo de inscrição. 
   
 

Itaguara, 23 de abril de 2012. 
 
 

_________________________________ 
Alisson Diego Batista Moraes 
Prefeito Municipal de Itaguara 

 


