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A Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, através do seu Prefeito, torna público que estarão abertas as 

inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura 

Municipal de Várzea da Palma – MG, sob regime estatutário.  O Concurso, sob coordenação técnico-administrativa da Comissão 

Técnica de Concursos da Unimontes – Cotec, realizar-se-á em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Leis Municipais n.ºs 

1.365/98, 1.366/98, 1.367/98 e normas deste Edital.  
 
I- ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS  

1.1. Os códigos, a denominação dos cargos, o número de vagas, a escolaridade exigida, os vencimentos, a jornada de 

trabalho, a alocação das vagas bem como o valor da taxa de inscrição constam no Anexo I que integra este Edital. 

1.2. A denominação do cargo, escolaridade exigida, provas, tipo de provas,  número de questões das provas, peso das 

provas, horário e duração das provas constam no Anexo II, parte integrante deste Edital. 

1.3. A síntese das atribuições básicas de cada cargo, escolaridade e outras exigências  constam no Anexo III deste Edital. 

1.4. Os programas das provas e bibliografias sugeridas constam no Anexo IV deste Edital. 

 
II-  DAS INSCRIÇÕES 

2.1.  Condições para Inscrição: 
2.1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988. 

2.1.2 Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

2.1.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

2.1.4 Ter  idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da Posse. 

2.1.5 Ter escolaridade exigida para o cargo, na data da Posse. 

2.1.6 Possuir a habilitação legal para  exercício do cargo pretendido. 

2.1.7 Atender às exigências especificadas para o cargo pleiteado, no Anexo III deste Edital. 
2.2.  Período de Inscrições 

 2.2.1.  As inscrições estarão abertas no período de 20 a 24 de outubro de 2003, exceto feriados, e poderão ser 

feitas pessoalmente ou por terceiros, sem necessidade de procuração. 
 2.2.2.  Um mesmo candidato poderá inscrever-se em 02 cargos, desde que       o horário de realização das 

provas seja diferente (Vide Anexo II deste Edital). 
 2.2.3.   Não será permitida a realização de inscrição condicional. 

2.3.  Local e Horário de Inscrições 
2.3.1. Secretaria de Ação Social de Várzea da Palma – Rua  Salvador Roberto, 1.164, Centro, Várzea da Palma/MG 

–, no horário de 8 às 18 horas.  O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado conforme 

estabelecido no item 2.5.3. 
2.3.2.  Via Internet, no endereço  www.cotec.unimontes.br                                

2.3.2.1. O candidato, para se inscrever via Internet, deverá: 1º) preencher o Requerimento de 

Inscrição e, após efetivar a operação, imprimir o boleto bancário – que será exibido na tela do 
computador –; e, 2º) com o boleto bancário, pagar a  taxa de inscrição, em qualquer Banco, 

até o dia 27/10/2003. O valor da taxa de inscrição consta no anexo I deste Edital. 

2.3.2.1.1. A inscrição via Internet que não tiver o pagamento efetuado até o último dia 

do prazo estabelecido no item 2.3.2.1 será cancelada.  

2.3.2.2. A Prefeitura Municipal de Várzea da Palma e a Cotec não se responsabilizam por qualquer 

problema na inscrição via Internet motivada por falhas de comunicação, falta de energia 

elétrica, congestionamento das linhas de comunicação bem como outros fatores de ordem 

técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de dados. 

2.3.3.  Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de cargo. 

http://www.cotec.unimontes.br/
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2.4.  Documentação Exigida para Inscrição 
2.4.1. No ato da inscrição,  deverão ser entregues os seguintes documentos: 

a) Requerimento de Inscrição em modelo próprio, no qual o candidato declara atender às condições 

exigidas para a inscrição e submeter-se  às normas expressas neste Edital. 
b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor especificado no Anexo I deste Edital, 

conforme o cargo. 
c) Documentação para a Prova de Títulos, se o candidato possuir. Os documentos deverão ser 

entregues (dentro de envelope),  conforme estabelecido no item VI deste Edital. 

2.4.2. O preenchimento do Requerimento de Inscrição e entrega de documentos para a prova de títulos são de 

responsabilidade única e exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetivada por terceiros. 

2.4.2.1. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no  Requerimento de Inscrição bem como 

a apresentação de documentos falsos ou inexatos determinará o cancelamento da inscrição e 

anulação de todos os atos deles decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das demais 

implicações legais. 

2.4.2.2. Em cada requerimento de inscrição o candidato somente poderá indicar um cargo (por turno 

de provas) para o qual deseja concorrer. A não-indicação ou a indicação de mais de um cargo, 

no mesmo requerimento, implicará a anulação da inscrição do candidato. 
2.4.3. A documentação para a Prova de Títulos (item VI deste Edital) será entregue pelo candidato ou por 

quem ele indicar, no ato da inscrição.  
2.4.4. A inscrição do candidato para o Concurso implicará o conhecimento e a aceitação plena das normas 

estabelecidas no presente Edital. 
 
2.5. Taxa de Inscrição 

2.5.1. O valor da taxa de inscrição consta no Anexo I deste Edital. 

2.5.2. Para que a inscrição seja efetivada, é necessário o pagamento da taxa de inscrição e a entrega do 

Requerimento de inscrição (modelo próprio) devidamente preenchido. A inscrição só terá validade se for 

protocolizada até o dia 24/10/2003. 
2.5.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser depositado, em dinheiro, na conta n.º 1461-3,  Banco 

do Brasil, Agência 104-X. 
2.5.3.1. Não serão recebidos comprovantes de entrega de envelope, para comprovar o 

pagamento da taxa de inscrição, exceto se o comprovante estiver com o carimbo e 
assinatura do Banco, antes da efetivação da inscrição.  

2.5.4. Em hipótese alguma será devolvido o valor da taxa de inscrição. 
2.6.  Entrega do Cartão de Inscrição 

2.6.1. O Cartão de Inscrição será enviado ao candidato, via Correios, no período de 03 a 12 de novembro, para 

o endereço citado no Requerimento de Inscrição. As conseqüências decorrentes de citação de endereço 

errado ou incompleto são de responsabilidade do candidato, ainda que a inscrição tenha sido feita por 

terceiros.  

2.6.2. Caso ocorra qualquer erro no Cartão de Inscrição (nome, documento de identidade, endereço, cargo, 

etc.), para evitar problemas no dia das provas, o candidato deverá comparecer à Cotec/Unimontes – 

Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 05 – ou entrar em contato através dos telefones 

(38) 3229-8080, de segunda a sexta-feira, no horário de 08 as 18 horas, para que seja verificado o erro. 
2.6.3. A lista de candidatos e o local de provas serão divulgados, também, no site www.cotec.unimontes.br 

 

http://www.cotec.unimontes.br/
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2.7.  Tratamento Especial 
2.7.1.  Os portadores de necessidades especiais e gestantes que necessitarem de tratamento especial no dia das 

provas deverão especificar os meios necessários de que precisam para a realização das mesmas. 
2.7.1.1. A especificação de que esse item deverá ser feita, por escrito, à Cotec, no ato da inscrição 

ou pelos Correios, através de Sedex, até o dia 31/10/2003 (endereço no item 2.7.1.2), 

anexando atestado médico que descreva a situação do candidato, ao Requerimento de 

Inscrição. 

2.7.1.2. O Candidato que efetivar a sua inscrição pela Internet deverá enviar os documentos citados 

no item 2.7.1.1, através dos Correios, via SEDEX, até o dia 31/10/2003, para o seguinte 

endereço: Cotec/Unimontes – Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Montes 

Claros/MG, CEP 39401-089. Documentos postados após esta data serão, automaticamente, 

desconsiderados.  

2.7.1.3. Na impossibilidade de atendimento, a Cotec comunicará ao candidato, através de 

correspondência, para o endereço por ele citado, o indeferimento do pedido. 

2.7.1.4. Serão preliminarmente indeferidos os requerimentos que não apresentarem atestado médico 

que descreva a situação do candidato. 
 
III.  DO NÚMERO DE VAGAS 

3.1. O número de vagas a serem preenchidas neste concurso é de 353 (trezentos e cinqüenta e três), conforme 

discriminado no Anexo I deste Edital. 
3.2. Das vagas para Portadores de Deficiência  

3.2.1. Em conformidade com a Lei Municipal n.º 1.367/98, desde que a deficiência seja plenamente compatível 

com as atribuições do cargo, ficam reservadas as seguintes vagas para portadores de deficiência: Médico 

Clínico Geral (01 vaga), Monitor de Esportes (01 vaga), Oficial Administrativo (01 vaga), Professor I (01 

vaga), Professor III (02 vagas), Técnico em Enfermagem (01 vaga), Vigilante (01 vaga), Agente 

Administrativo (01 vaga), Agente de controle de Zoonoses (02 vagas), Agente Municipal de Saneamento 

(01 vaga), Ajudante de Serviços Públicos (01 vaga), Auxiliar de Serviços Gerais (01 vaga), Auxiliar de 

Secretaria Escolar (01 vaga), Coletor de Lixo (01 vaga), Contínuo (01 vaga), Especialista em Educação 

(01 vaga), Fiscal de Obras, Posturas e Transportes (01 vaga), Gari (01 vaga). 
3.2.2. Os candidatos portadores de deficiência, no ato da inscrição, deverão anexar ao Requerimento de 

Inscrição os seguintes documentos: 

a) Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, constando o nº do CID 

(Classificação Internacional de Doença), e a provável causa da deficiência.  Caso o candidato não 

apresente o laudo médico no ato da inscrição, será considerado como não-portador de deficiência, 

sem direito à reserva de vaga. 

 
b) Declaração assinada pelo próprio candidato,  constando que está ciente de que terá que se 

submeter, quando convocado, a exame médico em instituição credenciada pela Prefeitura Municipal 

de Várzea da Palma, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como portador 

de deficiência, que não o incapacite para o exercício do cargo. Havendo parecer médico oficial 

contrário à condição de deficiente, o nome do candidato será excluído da listagem correspondente e, 

conseqüentemente, do concurso. 
3.2.3. O candidato que não apresentar, no ato da inscrição, o laudo médico e a declaração supracitados 

participará do concurso como não-portador de deficiência. Desta decisão não caberá recurso. 
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3.2.4. Se o número de candidatos portadores de deficiência inscritos e aprovados no presente Concurso Público, 

for inferior às vagas reservadas aos mesmos,  o(s) cargo(s) remanescente(s) será(ão) preenchido(s) pelos 

candidatos não portadores de deficiência segundo a ordem de classificação e até o limite do número total de 

vagas oferecidas por cargo. 

3.2.5. Os candidatos portadores de deficiência, participarão do concurso em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios para aprovação, ao 

horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para os demais candidatos. 

 
IV-  DO SISTEMA DO CONCURSO 

4.1. O Concurso será realizado em 2 (duas) etapas. A 1ª Etapa será eliminatória e a 2ª Etapa será classificatória.  

4.1.1. Na 1ª Etapa, serão realizadas Provas de Múltipla Escolha, conforme especificado no Anexo II deste 

Edital.   

4.1.2. A 2ª Etapa – Prova de Títulos – se realizará mediante apresentação da documentação exigida, seguindo 

as condições especificadas no item VI deste Edital.  

4.2. Na apuração dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha, será(ão) eliminado(s) o(s) candidato(s) que 

4.2.1. obtiver(em) menos de 50% (cinqüenta por cento) dos pontos totais das Provas de Múltipla Escolha; 

4.2.2. não comparecer(em) à realização das Provas. 

4.3. As Provas de Múltipla Escolha serão corrigidas por processo eletrônico (leitura ótica), através de Folha de 

Respostas, de acordo com o Gabarito Oficial elaborado pela Cotec. Não serão computadas as questões não 

assinaladas na Folha de Respostas e as questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura. 
V-  DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

5.1. As Provas de Múltipla Escolha terão duração de 03 (três) horas e serão valorizadas de 0 (zero) a 80 (oitenta) 

pontos.  

5.2. Essas provas obedecerão às características especificadas, por cargo, no Anexo II,  parte integrante deste Edital.  

5.3. Na hipótese de alguma questão das Provas de Múltipla Escolha vir a ser anulada, o seu valor em pontos não será 

contabilizado em favor de nenhum candidato e o restante das questões passará, automaticamente, a ter 100% (cem 

por cento) do valor da respectiva prova. 

5.3.1. Se, na soma dos pontos das questões com novo valor, for necessário arredondamento para perfazer os 

100% dessas provas, a diferença dos pontos necessários será acrescentada à primeira questão válida da 

respectiva prova, cuja questão foi anulada. 

5.4. Os programas das provas de múltipla escolha e a bibliografia sugerida constam  no Anexo IV  deste Edital. 
5.5. As Provas de Múltipla Escolha serão aplicadas na seguinte data e horários: 

• Data das Provas: 16 de novembro de 2003. 

• Horário das Provas: Conforme disposto no Anexo II deste Edital, as provas serão aplicadas, de acordo com o 
cargo, no turno da manhã, no horário de 9 às 12 horas  e,  no turno da tarde, no horário de 14 às 17 horas. 

5.6. Local de Provas: será indicado no Cartão de Inscrição do candidato. 

5.7. Não serão realizadas provas fora do local determinado pela Cotec. 

5.8. O candidato fará as provas em prédio, sala e carteira indicados pela Cotec, por intermédio de seus 

Coordenadores e/ou fiscais. 

5.9. O ingresso do candidato na sala de provas só será permitido dentro do horário estabelecido, mediante a 
apresentação do Cartão de Inscrição, juntamente com um documento oficial de identificação (com 
fotografia) original e em perfeitas condições. 

5.10. O candidato deverá levar, também, os seguintes materiais para as provas: 

• Caneta esferográfica azul ou preta; 

• Lápis e borracha. 
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5.11. Não será permitido nenhum tipo de consulta bem como o uso de máquina calculadora (ou similares), dicionário, 

gramática, relógio calculadora ou quaisquer equipamentos eletrônicos durante a realização das provas.  

5.12. Não será permitido aos candidatos portarem telefone celular, pager, beep ou qualquer outro tipo de aparelho de 

comunicação, no prédio, onde serão aplicadas as provas, durante a realização das suas provas. Se algum 

candidato for flagrado portando telefone celular (ainda que desligado) ou qualquer um desses aparelhos, será 

eliminado do Concurso. 

5.13. Se julgar necessário, a Cotec poderá utilizar equipamento detector de metais ou coletar digitais nos candidatos no 

decorrer da aplicação das provas. 

5.14. Será eliminado do Concurso o candidato que, durante a realização das provas, for  flagrado comunicando-se com 

outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou por escrito ou, ainda, que se utilizar de notas, livros, 

impressos e dos meios citados nos itens 5.11 e 5.12. 

5.15. O candidato deverá estar no local das provas no mínimo 30 (trinta) minutos antes do início das mesmas. 
5.16. Não será permitida, em nenhuma hipótese, a entrada de candidatos após o início das provas, 

independentemente do motivo alegado. 

5.17. Não haverá funcionamento de guarda-volumes e a Cotec não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios 

de objetos ou documentos pertencentes aos candidatos. Somente ficará com o candidato os materiais citados 

nos item 5.10. 

5.18. Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo,  1 (uma) hora após o seu início. 

O candidato somente poderá levar o caderno de provas decorridas 2 horas do início das provas. 

5.19. Será eliminado deste Concurso Público o candidato que deixar o local de provas durante a realização das Provas 

de Múltipla Escolha sem a devida autorização da Cotec. 

5.20. O candidato que não entregar a Folha de Respostas das Provas de Múltipla Escolha ou deixar de assiná-la será 

automaticamente eliminado do Concurso. 

5.21. A Folha de Respostas será personalizada e não será substituída, em nenhuma hipótese, por motivo de rasuras 

ou marcações incorretas, tais como dupla marcação. 

5.22. Se o candidato, iniciadas as provas, desistir de fazê-las, deverá devolver ao fiscal de sala, devidamente 

assinados, o Caderno de Provas (completo) e a Folha de Respostas e somente poderá deixar o prédio decorrida 

1 (uma) hora do início das provas. 
5.23. A Cotec não manterá serviço médico funcionando nos locais de aplicação de provas.   

5.24. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para as provas. 

5.25. Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas ao Concurso, nas 

dependências do local onde forem aplicadas as provas. 
5.26. O Gabarito Oficial das provas será divulgado até 12 (doze) horas após o encerramento das Provas de Múltipla 

Escolha e afixado nos locais de provas e divulgado na Internet, no endereço www.cotec.unimontes.br . O 

Gabarito não será informado por telefone. 

 
VI-  DA PROVA DE TÍTULOS 

6.1. A Prova de Títulos se realizará mediante apresentação de documentação comprobatória de títulos, conforme 

especificado no Anexo V deste Edital. 

6.1.1. Os pontos que serão atribuídos no julgamento dos Títulos serão definidos no Anexo V.  

6.1.2. Participarão desta etapa somente os candidatos que obtiverem o aproveitamento mínimo de 50% 

(cinqüenta por cento) do total de pontos distribuídos nas Provas de Múltipla Escolha. 
6.2. Observado o Anexo V, os Títulos deverão ser comprovados através de fotocópias legíveis e autenticadas em 

cartório de Diplomas, Certificados e Certidão de Contagem de Tempo de Serviço.   

http://www.cotec.unimontes.br/
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6.2.1. No caso de candidatos que possuam  tempo de serviço em empresas da rede privada, este deverá ser 

comprovado através de fotocópias, autenticadas em cartório, de Carteira de Trabalho e Previdência 

Social do candidato, incluindo as páginas em que consta a identificação do portador. 

6.2.1.1. A Prefeitura Municipal de Várzea da Palma poderá solicitar, no ato da Posse, os documentos 

originais citados no item 6.2.1.  

6.2.2. Não serão considerados como experiência profissional, estágios, monitorias e trabalho voluntário.  

6.2.3. A experiência profissional não poderá ser comprovada através de Declaração. 

6.2.4. Fotocópias rasuradas e ilegíveis serão desconsideradas no cômputo dos pontos. 

6.3. Os documentos comprobatórios de Títulos deverão ser apresentados, no ato da inscrição, em envelope que, 
após ter o seu conteúdo carimbado pela Cotec, será imediatamente lacrado na presença do candidato ou do 

seu representante legal. O candidato deverá escrever no lado de fora do envelope: 

a) Seu nome completo; 

b) nome e código do cargo pleiteado.  

6.3.1. O Candidato que efetivar a sua inscrição pela Internet, para participar da Prova de Títulos, deverá 

enviar os documentos comprobatórios de títulos, através dos Correios, via Sedex, até o dia 24/10/2003, 

para o seguinte endereço: Cotec/Unimontes – Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Montes 

Claros/MG, CEP 39401-089. Títulos postados após esta data serão, automaticamente, 

desconsiderados.  
6.4. Caso o mesmo candidato se inscreva para 02 (dois) cargos, deverá entregar 02 envelopes com 

documentos, um para cada cargo. 

6.5. Após a entrega do envelope, não poderá haver substituição ou inclusão de novos documentos,  pois o 
envelope estará lacrado e não poderá ser aberto.  
6.5.1. Serão preliminarmente desconsiderados títulos enviados à Cotec por fax, Correios, Internet ou outro 

meio que não seja o especificado no item 6.3, ressalvado o disposto no item 6.3.1. 

6.5.2. A Cotec e a Prefeitura Municipal de Várzea da Palma não se responsabilizarão por documentos 

originais que os candidatos, eventualmente, deixarem dentro do envelope. 

6.5.3. Os títulos entregues serão de propriedade da Comissão Técnica de Concursos da Unimontes, que lhes 

dará o destino que julgar conveniente, decorridos 60 (sessenta) dias da divulgação do resultado final do 

Concurso.  

6.6. Não serão aceitos documentos comprobatórios de títulos fora dos prazos e horários  estabelecidos no item 6.3 

deste Edital. 

6.7. Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só serão considerados quando traduzidos para o 

português por tradutor oficial e atendida a legislação nacional aplicável. 

 
VII-   DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

7.1. A classificação final será a soma dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha, para os candidatos que 

alcançarem o mínimo de 50% do total dos pontos distribuídos nessas provas,  mais os pontos obtidos na Prova 

de Títulos. 

7.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será classificado, preferencial e  sucessivamente, o candidato 

que: 

7.2.1. For funcionário da Prefeitura Municipal de Várzea da Palma. 

7.2.1.1. Esta informação será oficializada à Cotec, antes da data de aplicação da Provas de Múltipla 

Escolha, pela Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, constando a relação de servidores 

em atividade, na data de início das inscrições, na Prefeitura Municipal de Várzea da 

Palma. 
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7.2.2. Obtiver maior pontuação na prova de Múltipla Escolha, de maior peso.  

7.2.3. For o mais idoso. 

 
VIII- DO RESULTADO FINAL  

8.1. O resultado final será divulgado até o dia 01/12/2003, com lista afixada na Prefeitura Municipal de Várzea da 
Palma. O resultado também será divulgado no site www.cotec.unimontes.br, por um período de, no máximo,  

30 (trinta) dias. 

8.2. O resultado será divulgado em duas listas. Na 1ª lista, os candidatos serão classificados por cargo e no limite de 

vagas, na ordem decrescente da soma dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha e de Títulos, 

constando, inclusive, os candidatos portadores de deficiência. Na 2ª lista, constará, especificamente, a 

classificação dos candidatos portadores de deficiência, por cargo. 

8.2.1. Havendo interposição de recursos procedentes contra o resultado final, será divulgado novo resultado, com 

reclassificação dos candidatos, em 09/12/2003. 

8.3. Para os candidatos classificados além do limite de vagas, as listagens serão em ordem decrescente, observando-

se a classificação final. 

8.4. Não serão divulgados  nomes e pontos dos candidatos eliminados ou não classificados. 

8.5. A listagem com as notas e classificação do candidato ficará à sua disposição na Prefeitura Municipal de Várzea 

da Palma.   

 
IX- DOS RECURSOS  

9.1. Os recursos poderão ser interpostos somente pelo candidato ou seu procurador legal. 

9.1.1. Caberá recurso: 

9.1.2. Contra qualquer questão das provas de Múltipla Escolha, no dia 17/11/2003,  de 8 às 18 horas, na 

Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, na ocorrência de erros ou omissões no gabarito, desde que se 

demonstre o erro material.   

9.1.2.1.  A Cotec responderá aos recursos até as 18 horas do dia 21/11/2003. Caberá ao candidato ou ao 

seu representante comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Várzea da Palma para 

receber a resposta do recurso interposto. A resposta do recurso ficará à disposição do 

candidato ou seu representante, na Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, por um período 

máximo de 03 (três) dias úteis, observada a data limite para resposta. Após esse prazo, se o 

candidato ou seu representante  não retirar o documento, este será destruído. 

9.1.3. Contra o resultado final do Concurso, no dia 02/12/2003, de 8 às 18 horas, na Prefeitura Municipal de 

Várzea da Palma,desde que esteja devidamente fundamentado.  

9.1.3.1. A Cotec responderá aos recursos até 18 horas do dia 09/12/2003. A resposta do recurso ficará à 

disposição do candidato ou seu representante, na Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, 

por um período máximo de 03 (três) dias úteis, observada a data limite para resposta. Após 

esse prazo, se o candidato ou seu representante  não retirar o documento, este será 

destruído. 
9.1.4. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão dar entrada, nos prazos especificados acima, 

diretamente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, mediante recibo 
constando data, horário e número de protocolo.  

9.1.4.1.  Não serão respondidos os recursos que forem enviados através de Fax, Correios, Internet ou 

outro meio que não seja o citado no item 9.1.4. 

http://www.cotec.unimontes.br/
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9.1.5. Em qualquer um dos casos previstos nos itens 9.1.2 e 9.1.3, os recursos, devidamente fundamentados, 

deverão conter dados que informem a identidade do reclamante, seu número de inscrição, cargo pleiteado 

e endereço completo. 

9.1.6. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, relativamente ao conteúdo das questões das Provas de 

Múltipla Escolha e ao gabarito oficialmente divulgado, desde que devidamente fundamentado. 

9.1.7. Serão rejeitados preliminarmente os recursos que não estiverem devidamente fundamentados ou, ainda, 

aqueles a que se der entrada fora do prazo improrrogável, previsto nos itens 9.1.2. e 9.1.3. 

9.1.8. A decisão sobre os recursos interpostos poderá resultar em retificação na ordem de classificação dos 

candidatos. A publicação do resultado final, após recursos, será divulgada, até o dia 09/12/2003, na Sede 

da Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, na Cotec/Unimontes e divulgado no site 
www.cotec.unimontes.br, (por período máximo de 30 dias) para conhecimento dos candidatos. Não 

haverá informação, individualmente, aos candidatos. 

9.1.9. Decairá do direito de impugnar este Edital o candidato que efetivar sua inscrição, aceitando, assim, 

todas as disposições nele contidas. 
 
X-  DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO 

10.1. A convocação para nomeação dos candidatos classificados para as vagas oferecidas será feita respeitada, 

sempre, a ordem de classificação dos candidatos. 

10.2. O candidato nomeado, quando convocado para posse, deverá apresentar, obrigatoriamente, o original e xerox 

(legível e sem rasuras) dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade; 

b) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

c) Título Eleitoral e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais; 

d) comprovante de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

e) Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CNPF; 

f) número de PIS/PASEP (se já inscrito) ou Declaração de próprio punho, de que não é inscrito; 

g) atestado médico de sanidade física e mental, necessária ao desempenho das funções inerentes ao cargo, 

expedido pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de Várzea da Palma; 

h) diploma ou Certificado de Escolaridade, conforme exigência do cargo, registrado no órgão competente; 

i) declaração, de próprio punho, de não ter sido demitido do serviço público por motivo justo, ou de não ter 

sido exonerado a bem do serviço público; 

j)    comprovante de experiência profissional, se for exigência do cargo; 

k) declaração, de próprio punho, de que não exerce outro cargo cumulativo e/ou incompatível com o horário 

de trabalho (conforme Artigo 37, Inciso XVI da Constituição Federal e Emendas Constitucionais); 

l) declaração de bens e rendas (conforme Lei 8.730, de 10/11/2003); 

m) 02 fotos 3x4, recentes. 
 

http://www.cotec.unimontes.br/
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XI-  NORMAS DISCIPLINARES 
11.1. A Cotec – Comissão Técnica de Concursos da Unimontes – terá  amplos poderes para orientação, realização e 

fiscalização dos trabalhos do Concurso. Somente poderão adentrar nos prédios onde serão aplicadas as 

provas pessoas devidamente autorizadas pela Cotec. 

11.2. Todas as informações referentes a este Concurso serão prestadas pela Cotec/Unimontes – realizadora do 
Concurso – e poderão ser obtidas no site www.cotec.unimontes.br ou através dos telefones (38) 3229-8080. 

11.3. O Candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, atentar contra a disciplina ou 

desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar ou fiscalizar a 

aplicação das provas, será excluído do Concurso. 

11.3.1.  Além da exclusão do Concurso, o candidato tratado nos termos do item    anterior, estará sujeito a 

outras penas, levando-se em conta a gravidade da ocorrência e dos danos materiais e/ou 

pessoais que houver causado. 

11.4. Incorrerá em Processo Administrativo, para fins de demissão do Serviço Público, em qualquer época, o 

candidato que houver realizado o Concurso usando documento ou informações falsas ou outros meios ilícitos, 

devidamente comprovados. 

 
XII-  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A Cotec será responsável pela elaboração e aplicação das Provas de Múltipla Escolha, análise de Títulos dos 

candidatos e classificação dos candidatos  bem como do fornecimento de todas as informações referentes a 

este Concurso Público. 

12.2. Durante a aplicação e correção das provas de Múltipla Escolha, se ficar constatado, em qualquer questão, erro 

de elaboração que prejudique a resposta, conforme o Gabarito Oficial, a Cotec poderá anular a questão e, 

nesse caso, divulgará sua decisão, antes da publicação do Resultado final, através de resolução afixada na 

Cotec e na sede da Prefeitura Municipal de Várzea da Palma. 

12.3. Todas as publicações referentes ao Concurso Público, objeto deste Edital, serão feitas na Sede da Prefeitura 

Municipal de Várzea da Palma ou jornal de abrangência regional. 

12.4. Não haverá justificativa para o não-cumprimento pelo candidato dos prazos determinados neste Edital. 

12.5. As Folhas de Respostas das Provas de Múltipla Escolha bem como os cadernos de provas que não forem 

levados pelos candidatos, serão de propriedade da Cotec, que lhes dará destino conveniente, decorridos 60 

(sessenta) dias da divulgação do resultado do Concurso. 

12.6. O prazo de validade deste Concurso é de 02 (dois) anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser 

prorrogado uma vez, por igual período. 

12.7. A aprovação neste Concurso Público não gera direito à nomeação, a qual se dará a exclusivo critério da 

Administração, dentro do prazo de validade do concurso e na forma da lei, obedecendo rigorosamente à ordem 

de classificação final dos candidatos.  

12.8. Em hipótese alguma,  serão concedidas vistas ou cópias de provas. 

12.9. Do resultado desse Concurso Público não caberá recurso de qualquer natureza, salvo os casos previstos no 

item IX deste Edital. 

12.10. A Prefeitura Municipal de Várzea da Palma e a Cotec não se responsabilizam por quaisquer textos, apostilas e 

outras publicações referentes a este Concurso. 

12.11. É de inteira responsabilidade do candidato as declarações incompletas, erradas ou desatualizadas do seu 

endereço e que venham dificultar quaisquer comunicações necessárias sobre o Concurso. 

12.11.1. Não caberá ao candidato aprovado qualquer reclamação, caso não seja possível a Prefeitura 

Municipal de Várzea da Palma convocá-lo por falta de atualização do endereço residencial. 

http://www.cotec.unimontes.br/
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12.12. Na ocorrência de caso fortuito, força maior, ou qualquer outro fato previsível ou imprevisível que impeça a 

realização do  Concurso, à  Cotec será reservado o direito de cancelar, substituir provas ou atribuir pesos 

compensatórios, de modo a  viabilizar o Concurso. 

12.13. O candidato aprovado, quando da sua nomeação, deverá submeter-se a exames médicos admissionais, de 

caráter eliminatório. 

12.14. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções contidas na Folha de 

Respostas e nas Provas bem como Editais Complementares ou Resoluções referentes ao Concurso que 

vierem a ser publicadas pela Prefeitura Municipal de Várzea da Palma. 

12.15. A inscrição implicará, por parte do candidato, o conhecimento e plena aceitação das normas deste Edital. 

12.16. A Prefeitura Municipal de Várzea da Palma e a Cotec não fornecerão declarações de classificação e/ou de 

aprovação neste concurso. 

12.17. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Especial da Prefeitura Municipal de Várzea da 

Palma, ouvida a Comissão Técnica de Concursos – COTEC. 

12.18. Caberá ao Prefeito Municipal de Várzea da Palma a homologação do resultado deste Concurso. 

12.19. Este Edital, na sua íntegra, será publicado na Sede da Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, nos quadros 
de avisos da Cotec e será divulgado no site www.cotec.unimontes.br , dele dando-se notícia em jornal de 

abrangência regional, através do seu Extrato. 

 

Várzea da Palma  – MG,  07 de outubro de 2003. 
 
 

ARNALDO MARQUES DE SOUZA 
Prefeito Municipal  

http://www.cotec.unimontes.br/

