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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02 

CONCURSO PUBLICO Nº 001/2014 
 
 

A Câmara Municipal de Sacramento, Estado de Minas Gerais, por meio de sua Comissão 
Examinadora de Concurso Publico. RETIFICA o Edital de Abertura do Concurso Público 
nº. 001/2014, do dia 25 de fevereiro de 2014, da seguinte forma: 
 
 
RETIFICAÇÕES: 
 

 
“CAPÍTULO II” 

DAS INSCRIÇÕES 
 

Fica prorrogado o período de recebimento das inscri ções até as 23h59min do dia 08 de 
junho de 2014, exclusivamente no endereço eletrônic o www.institutoindec.com.br  

 
 
2.3.1 O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição estabelecido 
até o dia 09/06/2014, conforme vencimento constante no Boleto Bancário;  

 
 

2.5.  Da Isenção do Pagamento do Valor de Inscrição:  
  

 2.5.1. Estão isentos do pagamento da taxa de inscrição, os candidatos que, em 
razão de limitações de ordem financeira, não possa arcar com o pagamento do 
valor de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento próprio e de sua 
família, poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição na sede da 
Câmara Municipal de Sacramento situada a Praça Getulio Vargas nº. 81 – Centro – 
Sacramento/MG, com horário de funcionamento entre as 12 às 18 horas, de 
segunda a sexta-feira, munido com a documentação exigida. 
  

 2.5.2. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição o candidato 
deverá comprovar uma das condições:  
  
2.5.3. A condição de desempregado, conforme Lei n.º 13.392/1999:  
a) não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS;  
b) não possuir vínculo estatutário vigente com o poder público nos âmbitos 
municipal, estadual ou federal;  
c) não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos 
âmbitos municipal, estadual ou federal;  
d) não exercer atividade legalmente reconhecida como autônoma.  
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2.5.4. A condição de hipossuficiência econômica financeira: estar inscrito no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que 
trata o Decreto Federal n.º 6.135/2007.  
  
2.5.5. Para comprovar a situação prevista no subitem 2.5.4 deste Edital, o candidato 
deverá estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – CadÚnico e indicar seu número de Identificação Social (NIS), atribuído 
pelo CadÚnico, no requerimento de inscrição.  
 
2.5.6. A Câmara Municipal de Sacramento consultará o órgão gestor do CadÚnico 
para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.  
  
2.5.7. No requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição o candidato 
deverá firmar declaração de que é desempregado, não se encontra em gozo de 
nenhum benefício previdenciário de prestação continuada, não aufere nenhum tipo 
de renda – exceto a proveniente de seguro-desemprego – e que sua situação 
econômico-financeira não lhe permite pagar o referido valor sem prejuízo do 
sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro 
teor de sua declaração.  
  
2.5.8. Para comprovar a situação prevista na alínea “a” do subitem 2.5.3 deste 
Edital, o candidato deverá:  
a) apresentar declaração de próprio punho, com firma reconhecida em Cartório, 
datada e assinada, na qual informará que não mantém registro em sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) de vínculo empregatício, quando for o caso; e 
b) apresentar cópia autenticada das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) que contenham fotografia, qualificação civil, anotações do último 
contrato de trabalho (com as alterações salariais e registro da saída), e da primeira 
página em branco subsequente à anotação do último contrato de trabalho ocorrido.  
  
2.5.9. Para comprovar a situação prevista na alínea “b” do subitem 2.5.3 deste 
Edital, o candidato deverá:  
a) apresentar declaração de próprio punho, com firma reconhecida em Cartório, 
datada e assinada, na qual informará que não mantém vínculo estatutário com o 
poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal, quando for o caso; e  
b) apresentar certidão expedida por órgão ou entidade competente, com 
identificação e assinatura legível da autoridade emissora do documento, informando 
o fim do vínculo estatutário, ou a cópia da publicação oficial do ato que determinou 
a extinção do vínculo.  
  
2.5.10. Para comprovar a situação prevista na alínea “c” do subitem 2.5.3 deste 
Edital, o candidato deverá apresentar declaração de próprio punho, com firma 
reconhecida em Cartório, datada e assinada, na qual informará que não possui 
contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos 
municipal, estadual ou federal.  
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 2.5.11. Para comprovar a situação prevista na alínea “d” do subitem 2.5.3 deste 
Edital, o candidato deverá:  
a) apresentar certidão em que conste a baixa da atividade autônoma; e  
b) apresentar declaração de próprio punho, com firma reconhecida em Cartório, 
datada e assinada, na qual informará não auferir qualquer tipo de renda (exceto 
aquela proveniente de seguro desemprego).  
  
2.5.12. Não será concedida isenção do pagamento do valor de inscrição ao 
candidato que:  
a) deixar de efetuar o requerimento;  
b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;  
c) fraudar e/ou falsificar documento;  
 
2.5.13 Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, 
sendo vedado o envio de documentos de mais de um candidato no mesmo 
envelope.  
  
2.5.14. As informações prestadas no requerimento de isenção do pagamento do 
valor de inscrição previsto no subitem 2.5.3 e nas declarações firmadas nos serão 
de inteira responsabilidade do candidato.  
  
2.5.15. A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento do valor de 
inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos 
dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais 
cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
  
2.5.16. Não será aceita solicitação de isenção do pagamento de valor de inscrição 
via fac-símile (fax), via correio eletrônico ou qualquer outra forma que não seja 
prevista neste Edital.  
  
2.5.17. Para fins de isenção do pagamento do valor de inscrição, a documentação 
comprobatória da condição de desempregado será analisada pala Câmara 
Municipal de Sacramento.  
  
2.5.18. O candidato que tiver sua solicitação de isenção deferida terá sua inscrição 
efetivada automaticamente no concurso.  
  
2.5.19. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento do valor 
de inscrição indeferidos e que mantiverem interesse em participar do certame 
deverão efetuar sua inscrição, observando os procedimentos previstos no item 2 
deste Edital.  
  
2.5.20. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada,  considerados nulos todos os atos dela decorrentes.  
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XI - CRONOGRAMA PREVISTO  

 
 

DATA/PERÍODO 
 

ATIVIDADE  
 

12/05/14 a 
08/06/14 

 

 
Período de recebimento das inscrições – Pagamento até 09/06/14 

 

 
12/06/2014 

 

 
Publicação dos Candidatos Inscritos  

 
19/06/14 

 

 
Convocação para a realização das Provas 

 
 

29/06/2014 
 

 
Data Provável da realização das Provas Escritas 

 
 

03/07/14 
 

 
Publicação dos Gabaritos das Provas Escritas 

 
10/07/14 

 

 
Publicação do Resultado dos Recursos e dos Gabaritos Finais 

 
17/07/14 

 

 
Publicação dos Resultados das Provas Escritas e da Classificação 

 
 

24/07/14 
 

 
Publicação dos Resultados dos Recursos e dos Resultados Finais  

 
31/07/2014 

 
Homologação dos Resultados Finais 

 
 
 

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas. 

 
Câmara Municipal de Sacramento, em 22 de maio de 2014. 

 
 
 

Dr. José Maria Sobrinho 
    Presidente da Câmara Municipal 
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MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

 

 

EU, ____________________ (nome completo), 

brasileiro, __________ (estado civil), ________ (profissão), filho de ________ e 

_________, nascido aos ______, inscrito no CPF/MF sob o nº _____________, 

portador da Carteira de Identidade, RG nº _____________, residente e 

domiciliado na __________ (endereço completo com nome da rua, número, 

bairro), cidade de ___________ - ____, cep: ____________, DECLARO  para 

os devidos e sob as penas da lei que não possuo, atualmente, qualquer vínculo 

empregatício com anotação em minha Carteira de Trabalho, nem vínculo 

estatutário ou assemelhado, ou mesmo contrato de prestação de serviços com 

o Poder Público, seja nos âmbitos federal, estadual ou municipal, nem, aufiro, 

ainda, qualquer tipo de renda, à exceção de seguro-desemprego. 

 

 

Local e data (___________). 

 

________________________________________ 

(nome completo e assinatura com firma reconhecida) 


