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 03
A Câmara Municipal de Ubá e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, torna público aos
interessados a Retificação 03 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 2020.

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 22 de abril de 2020.

Onde se lê:
5.2.3. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> 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:
d) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no item 5.2.1 deste Edital, até o 24
de abril de 2020, na rede bancária, observados os horários de atendimentos e das transações financeiras
de cada Instituição bancária, por meio do boleto bancário extraído após a realização da inscrição.

Leia-se:
5.2.3. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> das 9 horas do dia 23 de março de 2020 às 17 horas do dia 22 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:
d) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no item 5.2.1 deste Edital, até o 22
de abril de 2020, na rede bancária, observados os horários de atendimentos e das transações financeiras
de cada Instituição bancária, por meio do boleto bancário extraído após a realização da inscrição.
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Onde se lê:
7.11.2. Forma de envio da documentação:
a) Via SEDEX, à Gerência de Concursos da FUNDEP Caixa Postal 6985, CEP 30120-972, em Belo HorizonteMG, com os custos correspondentes por conta do candidato até o dia até o ultimo de inscrição. Nesse
caso, a data da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido. Documentos com data de postagem
após o dia 24 de abril de 2020 serão tornados sem efeito.
b) Pessoalmente a partir do dia 23 de março de 2020 até o dia 24 de abril de 2020 na Gerência de
Concursos da FUNDEP, localizada na Av. Presidente Antônio Carlos, n. 6.627, Unidade Administrativa II,
3º andar, Campus Pampulha da UFMG em Belo Horizonte-MG (acesso pela Av. Antônio Abrahão Caram –
Portão 2), no horário das 9h às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min (exceto sábados, domingos e
feriados), dentro do prazo previsto estabelecido.

Leia-se:
7.11.2. Forma de envio da documentação:
a) Via SEDEX, à Gerência de Concursos da FUNDEP Caixa Postal 6985, CEP 30120-972, em Belo HorizonteMG, com os custos correspondentes por conta do candidato até o dia até o ultimo de inscrição. Nesse
caso, a data da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido. Documentos com data de postagem
após o dia 22 de abril de 2020 serão tornados sem efeito.
b) Pessoalmente a partir do dia 23 de março de 2020 até o dia 22 de abril de 2020 na Gerência de
Concursos da FUNDEP, localizada na Av. Presidente Antônio Carlos, n. 6.627, Unidade Administrativa II,
3º andar, Campus Pampulha da UFMG em Belo Horizonte-MG (acesso pela Av. Antônio Abrahão Caram –
Portão 2), no horário das 9h às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min (exceto sábados, domingos e
feriados), dentro do prazo previsto estabelecido.

Ubá, 20 de fevereiro de 2020.

Jorge Custodio Gervásio
Presidente da Câmara Municipal de Ubá
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