EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2020, 20 DE JANEIRO DE 2020
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ

Retificação Nº 02
A Câmara Municipal de Ubá e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, torna público aos
interessados a Retificação 02 do Edital 01/2020 relativo ao Concurso Público destinado ao provimento de
cargos do quadro permanente de Pessoal.

ONDE SE LÊ:
5.2.2. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, das 9 horas do dia 23 de março de 2020 às 17
horas do dia 24 de abril de 2019.
5.2.3. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico das 9 horas do dia 23 de março
de 2020 às 17 horas do dia 24 de abril de 2019, por meio do link correspondente às inscrições do Concurso
Público da Câmara Municipal de Ubá– Edital 01/2020, e efetuar sua inscrição conforme os procedimentos
estabelecidos a seguir:
5.4.14. A partir de 04 de abril de 2019, a apuração do resultado da análise do requerimento de isenção
do pagamento do valor de inscrição será publicada e divulgada nos endereços eletrônicos e, onde
constará listagem dos candidatos por nome em ordem alfabética e número de inscrição, apresentando a
informação sobre deferimento ou indeferimento, para consulta.
8.5. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de
identidade utilizado na inscrição, na sigla do órgão expedidor ou na data de nascimento deverão,
obrigatoriamente, ser corrigidos diretamente no sistema disponível no site, ir em “minhas inscrições”,
clicar na inscrição e realizar a correção dos dados pessoais até o dia 29 de maio de 2019.
8.5.2. Após o dia 29 de maio de 2019 as informações prestadas serão definitivas para este Concurso
Público.
9.4.1. As provas serão aplicadas na cidade de Ubá no dia 23 de maio de 2020 (sábado) e 24 de maio de
2019 (domingo), ficando esta data subordinada à disponibilidade de locais adequados à realização das
provas.
9.4.41. O Caderno de Questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no endereço
eletrônico, bem como no site no dia 25 de maio de 2019.

LEIA-SE:
5.2.2. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, das 9 horas do dia 23 de março de 2020 às 17
horas do dia 24 de abril de 2020.
5.2.3. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico das 9 horas do dia 23 de março
de 2020 às 17 horas do dia 24 de abril de 2020, por meio do link correspondente às inscrições do Concurso
Público da Câmara Municipal de Ubá– Edital 01/2020, e efetuar sua inscrição conforme os procedimentos
estabelecidos a seguir:
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5.4.14. A partir de 04 de abril de 2020, a apuração do resultado da análise do requerimento de isenção
do pagamento do valor de inscrição será publicada e divulgada nos endereços eletrônicos e, onde
constará listagem dos candidatos por nome em ordem alfabética e número de inscrição, apresentando a
informação sobre deferimento ou indeferimento, para consulta.
8.5. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de
identidade utilizado na inscrição, na sigla do órgão expedidor ou na data de nascimento deverão,
obrigatoriamente, ser corrigidos diretamente no sistema disponível no site, ir em “minhas inscrições”,
clicar na inscrição e realizar a correção dos dados pessoais até o dia 29 de maio de 2020.
8.5.2. Após o dia 29 de maio de 2020 as informações prestadas serão definitivas para este Concurso
Público.
9.4.1. As provas serão aplicadas na cidade de Ubá no dia 23 de maio de 2020 (sábado) e 24 de maio de
2020 (domingo), ficando esta data subordinada à disponibilidade de locais adequados à realização das
provas.
9.4.41. O Caderno de Questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no endereço
eletrônico, bem como no site no dia 25 de maio de 2020.

Ubá, 29 de janeiro de 2020.

Jorge Custodio Gervásio
Presidente da Câmara Municipal de Ubá
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