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Município de Nepomuceno 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 
 
 
 
 

RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 
 
 

A Prefeitura Municipal de Nepomuceno, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a 
prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, bem como, 
considerando decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ao processo nº 896457 - FISCAD, 
retifica o Edital nº. 001/2013 supracitado: 
 
 
1 - O conteúdo programático do cargo de "Fonoaudiólogo do Grupo Operacional Administrativo da Educação", no Anexo I, passa a 
ter a seguinte composição: 
 
"Gagueira; Afasia; Disfonia; Disartria; Dislalia; Anomalias Orofaciais; Deglutição Atípica; Fissuras lábios-palatais; Aparelho 
Estomatognático; Má Oclusão; Linguagem; Neurofisiologia da Linguagem. Ética profissional." 
 
 
2 - O conteúdo programático do cargo de "Atendente de Farmácia Básica”, no Anexo I, passa a ter a seguinte composição: 
 
“Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, leis 8080/90 e 8142/90. Noções sobre medicamentos: armazenamento, classes 
terapêuticas, formas farmacêuticas, vias de administração de medicamentos, medicamentos de referência, genéricos e similares, 
receituário em farmácia, medicamentos controlados pela portaria 344/98 e suas atualizações. Boas práticas de dispensação para 
farmácias e drogarias. Farmácia básica no ambiente do SUS: estrutura e organização. Legislação pertinente desses itens.” 
 
 
3 – O conteúdo programático “Informática Básica”, no Anexo I, passa a ter a seguinte composição: 
 
“Conceitos básicos do hardware e periféricos de um microcomputador. Browsers Internet Explorer, Firefox. Ferramentas e aplicações 
de informática. Ambientes Windows. Correio eletrônico. Procedimento para a realização de cópia de segurança (backup). Microsoft 
Office - Word e Excel. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. Conceitos e tecnologias. Noções de Informática: 
Sistema operacional Windows XP e Windows 7. Microsoft Office: Word 2007, Excel 2007, Power Point 2007 e Microsoft Outlook 2007. 
Conceitos e tecnologias relacionados à Internet e a Correio Eletrônico. Internet Explorer 8. Conceitos básicos de segurança da 
informação.” 
 
 
4 - O conteúdo programático do cargo de "Psicólogo do Grupo Operacional Administrativo da Educação”, no Anexo I, passa a ter a 
seguinte composição: 
 
“Teoria de Personalidade: -Psicanálise –Freud, Melaine Klein, Erickson; - Reich; - Jung; - Adler; - Sullivan; - Horney; - Fromm; - 
Rogers; - Teoria Cognitiva de Kelly; - Topologia de Lewin; - A abordagem S = R. Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Entrevista 
Psicológica. Processos de Mudanças em Psicoterapia. Diferenças Individuais e de Classes. Cultura e Personalidade: “Status”, papel e 
o indivíduo. Fatores Sociais na Anormalidade. Interação Social. A Psicologia Social no Brasil. Aconselhamento Psicológico. 
Desenvolvimento X Aprendizagem. Abordagem Psicológica da Educação. Resoluções CFP nos: 015/2006, 001/1999, 018/2002, 
007/2003, 005/2010, 010/2010. Ética profissional.” 
 
 
5 - Os requisitos específicos para o cargo de "Supervisor Educacional", no item 1, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Curso Superior em Pedagogia com habilitação em Supervisão Pedagógica ou Licenciatura Plena com especialização em Supervisão 
Pedagógica” 
 
 
6 - O cargo de "Operador de Moto Serra", no item 1, passa a ter 1 (uma) vaga ofertada no certame. 
 
 
7 - O item 3 das Notas Explicativas da Tabela do item 1 e o subitem 2.6 passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
"3) Os candidatos aprovados e classificados, para serem nomeados, deverão possuir o registro do órgão de fiscalização do exercício 
profissional, caso existente, desde que as atribuições do cargo pretendido exijam o respectivo registro. 
... 
2.6 Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo e o registro do órgão de fiscalização do exercício profissional, caso existente, 
desde que as atribuições do cargo pretendido exijam o respectivo registro" 
 
8 - O período de inscrição passa a ser de: 28 de agosto de 2013 a 26 de setembro de 2013. 



  2

 
 
9 - O processo de isenção do pagamento das taxas de inscrição, item 3.4.11, passa a ter a seguinte redação: 
 
“3.4.11 Haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, para os candidatos que por razões de limitações de ordem financeira, 
não possam arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, podendo esta 
condição ser comprovada por qualquer meio legalmente admitido, independentemente de participação em programas do governo 
federal, e sem restrição de valor de renda mínima. 
 
3.4.11.1 O candidato que necessitar da isenção da taxa de inscrição deverá, no ato da inscrição, apresentar comprovação das 
limitações de ordem financeira, no caso de inscrição presencial. No caso de inscrição via internet, o candidato poderá encaminhá-la 
via Correios (SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento) aos cuidados da Consulplan - Rua José Augusto de Abreu, 
1.000, Bairro Augusto de Abreu, Muriaé/MG, CEP 36.880-000; ou entregá-la pessoalmente no local das inscrições. 
 
3.4.11.2 O pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser feito no período entre 28 de agosto de 2013 e 4 de setembro de 2013. 
Os pedidos de isenção feitos após o prazo estipulado serão desconsiderados e terão a solicitação de isenção automaticamente 
indeferida. 
 
3.4.11.3 O pedido de isenção da Taxa de Inscrição será julgado pela Consulplan com auxílio da Comissão Supervisora do Concurso e 
será divulgado em até o dia 16 de setembro de 2013.  
 

3.4.11.4 Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no prazo de 48 horas contados da 
divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os recursos deverão ser protocolados na Central de 
Atendimento ao Candidato, no endereço constante do subitem 3.3.1 deste Edital, ou via correio eletrônico 
(atendimento@consulplan.com). 

3.4.11.5 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos, após o julgamento dos recursos, 
poderão efetuar o pagamento da taxa até 27 de setembro de 2013. 
 
3.4.11.6 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa, via fax ou correio eletrônico. 
 
3.4.11.7 O modelo de declaração de hipossuficiência financeira está previsto no Anexo V deste Edital. 
 
 
10 – Fica suprimida a alínea "m" do subitem 9.2, que passa a ter a seguinte redação: 
 
“m) Demais documentos, se necessários, solicitados no Edital de convocação do candidato.” 
 
 
11 – O subitem 3.4.16 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“3.4.16 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição será devolvido em caso de suspensão ou cancelamento do Concurso 
Público, como na hipótese de alteração da data das provas, pagamento em duplicidade e extemporâneo.” 
 
 
12 – O subitem 7.3.1 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“7.3.1 Os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o dia de analise para os critérios de 
desempate, terão a idade como primeiro critério de desempate, hipótese em que terá preferência o mais idoso, conforme art. 27, 
parágrafo único, do Estatuto do Idoso. Caso persista o empate, deverá ser observado o critério estabelecido no subitem 7.3, 
conforme estabelecido na Lei em vigor.” 
 
 
13 – Os subitens 8.2 e 8.3 passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“8.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) 
dias úteis, a contar do dia subsequente ao de sua divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no site www.consulplan.net.” 
... 
“8.3 A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, 
conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público, de forma presencial, no 
Paço Municipal de Nepomuceno/MG, via postal ou carta AR, esses através dos moldes constantes nesse Edital, em seu ANEXO V – 
MODELO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.” 
 
 
14 – Cria-se o subitem 8.13, que vigorará com a seguinte redação: 
 
“8.13 Será assegurado aos candidatos o direito de ampla defesa e contraditório em todos os recursos interpostos.” 
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15 - Fica alterada a pontuação da avaliação de títulos, que passa a ser de 4 (quatro) pontos. A tabela do subitem 5.6.10 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

ALÍNEA TÍTULO 
PONTOS POR 
CADA TÍTULO 

VALOR MÁXIMO 
NA ALÍNEA 

A 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (stricto sensu), na área 
específica do cargo pretendido, em nível de doutorado (título de Doutor), ACOMPANHADO DO 
RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR.  

2,0 2,0 

B 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (stricto sensu), na área 
específica do cargo pretendido, em nível de mestrado (título de Mestre), ACOMPANHADO DO 
RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR. 

1,5 1,5 

C 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (lato sensu), na área 
específica do cargo pretendido, em nível de especialização, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO 
HISTÓRICO ESCOLAR, com carga horária mínima de 360 horas. 

0,5 0,5 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 4,0 

 
16 - Cria-se o “ANEXO V MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO”. 
 
17 - O subitem 9.4 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“9.4 O candidato, após a convocação, terá o prazo de 30 (trinta) dias para se apresentar e realizar os procedimentos e exames 
descritos no subitem 9.2, devendo entrar em exercício da função também no prazo de 30 (trinta) dias, fato que ocorrerá somente se 
o candidato for considerado apto para o desempenho da mesma, nas duas fases previstas no supracitado subitem 9.2 deste Edital.” 
 
18 - O subitem 9.20 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“9.20 Todos os documentos relacionados e descritos, constantes nesse Edital, serão alocados e armazenados em local adequado 
para sua manutenção e preservação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da expiração do prazo de validade do Certame. 
Após essa data, a critério da Administração, poderão ser destruídos.” 
 
19 - O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
20 - Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Nepomuceno/MG, 27 de agosto de 2013. 

 
 

MARCOS MEMENTO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 


