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O Presidente da Câmara Municipal de Quartel Geral, Claudinei Alves da Silva, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO 
para conhecimento e esclarecimento dos interessados, o primeiro termo de retificação ao edital de Concurso público nº 01/2021. 
(Acrescenta Anexo VII - Ficha informativa de Títulos referente a Cursos, Critérios para análise da prova de Títulos e Altera 
Cronograma). 
 

I – 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

O item 1.7 do 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES do edital de abertura do Concurso público nº 01/2021 passa a vigorar nos 
termos previstos dessa retificação: 

 
1–DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
[...] 

1.7 Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - Cargos, vencimento, número de vagas, requisitos, carga horária, valor da taxa de inscrição e provas; 
b) ANEXO II - Atribuições dos cargos; 
c) ANEXO III - Formulário para recurso; 
d) ANEXO IV - Programa de prova para as questões de múltipla escolha; 
e) ANEXO V – Requerimento para Pedido de Isenção; 
f) ANEXO VI- Cronograma do Concurso. 
g) ANEXO VII – Ficha informativa de Títulos referente a Cursos. 

 
 

II – 9 - DAS PROVAS 
 

O ITEM 9 - DAS PROVAS do edital de abertura do Concurso público nº 01/2021 passa a vigorar nos termos previstos dessa 
retificação: 
 

9 – DAS PROVAS 

9.1 O Concurso Público constará de prova Objetiva de Múltipla Escolha e Títulos. 

9.1.1 A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os candidatos e terá 
duração máxima de 03 (três) horas. 

9.1.1.1 A empresa organizadora do Concurso Público manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de 
acompanhamento pelos candidatos. 

9.1.1.2 Cada questão da prova objetiva de múltipla escolha comporta apenas uma resposta correta dentre 04 (quatro) 
alternativas oferecidas (A, B, C ou D). 

9.1.1.3 O candidato será considerado aprovado se obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos. 

9.1.1.4 O Programa de Prova para as questões de múltipla escolha consta do ANEXO IV deste Edital. 

9.1.2 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, será aplicada para os cargos de CONTADOR e TESOUREIRO: 

9.1.2.1 Para o cargo de CONTADOR: 

 

TÍTULO 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

VALOR MÁXIMO 

(PONTOS)  

Pontuação para cada 12 meses de experiência no SETOR PÚBLICO em serviços que esteja vinculado diretamente ao cargo 0,5 (por cada 12 10,0 
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TÍTULO 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

VALOR MÁXIMO 

(PONTOS)  

escolhido. meses) 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”, realizado em 

instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, com carga horária mínima de 360 horas. 
2,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (MESTRADO), 

realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 
4,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (DOUTORADO), 

realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 
5,0 

9.1.2.2 Para o cargo de TESOUREIRO: 

 

TÍTULO 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS)  

VALOR MÁXIMO 

(PONTOS)  

Pontuação para cada 12 meses de experiência no SETOR PÚBLICO em serviços que esteja vinculado diretamente ao cargo 

escolhido. 

0,5 (por cada 12 

meses) 

10,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE GRADUAÇÃO, realizado em instituição reconhecida pelo 

MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 
1,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”, realizado em 

instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, com carga horária mínima de 360 horas. 
2,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (MESTRADO), 

realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 
4,0 

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” (DOUTORADO), 

realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 
5,0 

9.1.2.3 Os títulos poderão ser somados concomitantemente até o limite de 10 (dez) pontos e somente serão considerados 
aqueles que forem compatíveis com o cargo optado pelo candidato. 

9.1.2.4 Será considerada apenas uma contagem de tempo por período, não sendo aceito atividades desenvolvidas de forma 
concomitante. 

9.1.2.5 A comprovação do tempo de serviço será feita mediante apresentação de DECLARAÇÃO/CERTIDÃO assinada pelo 
Prefeito ou responsável pelo setor competente, com seus respectivos carimbos de autenticação, COM A DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS IGUAIS OU SIMILARES AS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ANEXO II DESTE EDITAL. 

9.1.2.6 Não serão considerados os títulos de tempo de serviço no qual não seja possível, identificar a data de início e termino 
da prestação das atividades e/ou que não seja possível identificar as atribuições desenvolvidas.  

9.1.2.7 Estágios Curriculares não pontuam como titulação.  

9.1.2.8 Os títulos referentes a cursos de especialização em nível de PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” deverão constar a carga 
horária mínima exigida ou acompanhar declaração ou atestado da Instituição que a mencione, sendo desconsiderados 
aqueles que se fizerem omitir.  

9.1.2.9 A conclusão de curso, para efeito de pontos em títulos, deverá ocorrer, no máximo, até o último dia de apresentação dos 
títulos, sendo desconsiderada aquela que ocorrer após. 

9.1.2.10 Os títulos, devem ser apresentados através de original ou cópia autenticada. A cópia apresentada não será devolvida em 
hipótese alguma e não será considerada, para efeito de pontuação, a cópia que não esteja autenticada. 

9.1.2.11 Os títulos deverão ser encaminhados via postal, endereçados à ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA., sediada 
à Rua Ilmenita, 220 – sala 203, bairro Camargos, CEP: 30.520-060, Belo Horizonte, Minas Gerais, postados, 
impreterivelmente, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO (ANEXO VI deste Edital), através 
dos Correios por meio de Aviso de Recebimento – AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem). 

9.1.2.12 Não serão computados para efeito de prova de títulos:  
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a) Títulos não correspondentes aos cargos concorridos.  
b) Títulos que não possuam as descrições das atividades desenvolvidas. 
c) Títulos encaminhados via fax ou correio eletrônico ou fora do prazo estabelecido. 
d) Títulos protocolados ou postados em data posterior à preestabelecida. 

9.1.2.13 Quando da entrega dos títulos, o candidato deverá fazer acompanhar a Ficha Informativa de Títulos, conforme modelo 
constante do ANEXO VII deste Edital, devidamente preenchida. 

9.1.2.14 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos que obtiverem a pontuação mínima exigida na Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha.  

9.1.2.15 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado quando traduzido para a Língua Portuguesa 
por tradutor juramentado. 

9.1.2.16 A avaliação dos títulos é de competência da empresa organizadora do Concurso Público. 

 

III – ANEXO I  
 

O ANEXO I - do edital de abertura do Concurso público nº 01/2021 passa a vigorar nos termos previstos dessa retificação: 

 

IV – ANEXO VI - CRONOGRAMA 
 

O ANEXO VI - CRONOGRAMA do edital de abertura do Concurso público nº 01/2021 passa a vigorar nos termos previstos dessa 
retificação: 

 

V – ANEXO VII – FICHA INFORMATIVA DE TÍTULOS REFERENTE A CURSOS.  
 

O ANEXO VII- FICHA INFORMATIVA DE TÍTULOS passa a vigorar nos termos previstos dessa retificação: 

 

 

 
QUARTEL GERAL/MG, 26 de julho de 2021. 

 
 
 

CLAUDINEI ALVES DA SILVA 
Presidente  
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ANEXO I 

CARGOS, VENCIMENTO, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA SEMANAL,  
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PROVAS 

‘Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria 
profissional e 

outras exigências 
do cargo) 

Carga 
Horária 

(semanal) 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Provas 

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

Conc. 
Ampla2 

Disciplinas 
Nº de 

questões 

Pontos 

Horário de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.100,00 0 01 
Ensino 
Fundamental 

30h 55,00 
▪ Português 
▪ Matemática 
▪ C. Gerais 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08h 

CONTADOR 2.423,85 0 01 

Ensino Técnico 
em Contabilidade 
com o registro no 
CRC ou Ensino 
Superior em 
Contabilidade, 
com o registro no 
CRC 

30h 121,19 
▪ Português 
▪ Matemática 
▪ Específica 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08h 

TESOUREIRO 2.285,56 0 01 
Ensino Médio 
Completo  

30h 114,27 
▪ Português 
▪ Matemática 
▪ Informática 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08h 

 
 

 

  

 
1Nº de Vagas: Pessoas com Deficiência – PcD + Concorrência Ampla = Nº Total de Vagas. 
2Concorrência Ampla 
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

13/09/2021 
9h ás 22h do dia 

13/09/2021 
Período para pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição. 

Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br: 

14/09/2021 - 
Último dia para postagem dos documentos exigidos no item 5 deste Edital para 
pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - 
AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da 
postagem). 

04/10/2021 22h 
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa 
de inscrição 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

04/10/2021 a 
03/11/2021 

15h do dia 
04/10/2021 às 15h 
do dia 03/11/2021 

Inscrições dos Candidatos no Concurso Público 
Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br. 

- Entrega do Laudo Médico pelo candidato que quiser concorrer como deficiente.  
Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - 
AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da 
postagem). 

03/11/2021 - 

Último dia para envio do Laudo Médico pelo candidato que quiser concorrer 
como deficiente. 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - 
AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da 
postagem) 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário) 
Estabelecimento bancário, observado o horário de 
atendimento e das transações financeiras de cada 
instituição. 

Até 15/11/2021 22h 
Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI de todos os 
candidatos, divulgação da relação de candidatos inscritos, dos locais de 
realização das Provas e confirmação de data e horários de prova. 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

21/11/2021 
Conforme previsto no 
ANEXO I deste Edital 

Realização das Provas: Objetiva de Múltipla Escolha 
A divulgar, até a data e horário constante do evento 
anterior, nos termos do item 1-6 deste Edital. 

21/11/2021 22h Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

25/11/2021 - Entrega dos títulos dos candidatos 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - 
AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da 
postagem) endereçados a ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS 
PÚBLICOS LTDA., sediada à Rua Ilmenita, 220 – sala 203, 
bairro Camargos, CEP: 30.520-060, Belo Horizonte, Minas 
Gerais 

Até 03/12/2021 22h 

Divulgação do Gabarito Definitivo, depois de decorrido o prazo recursal e 
emitidos os respectivos pareceres; Divulgação do Resultado Geral (em ordem de 
classificação, contemplando todos os candidatos envolvidos, classificados, 
excedentes, reprovados e ausentes). 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

Até 14/12/2021 - 
Divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação, contemplando 
somente os candidatos classificados e excedentes), depois de decorrido o prazo 
recursal e emitidos os respectivos pareceres. 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. No prazo máximo de 30 
(trinta) dias após terem 
sido ultimadas todas as 

etapas editalícias 

- Homologação do resultado final. 

 

  

http://www.eloassessoriaeservicos.com.br/
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ANEXO VII 

FICHA INFORMATIVA DE TÍTULOS REFERENTE A CURSOS 

Nome do Candidato:  

Inscrição:  

Cargo:  

À ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA. 

Concurso Público - Edital nº 01/2021 – CÂMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL 

Nesta 
 
a. Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos referente a cursos, para o CONCURSO PÚBLICO, venho apresentar documentos que 

atestam minhas qualificações, dando margem à contagem de pontos na prova de títulos conforme disposto no Edital nº 01/2021. 
 
b. Estou ciente de que os documentos entregues, TODOS AUTENTICADOS OU ORIGINAIS, não serão devolvidos em hipótese alguma, uma vez que 

serão apensados aos demais documentos relativos ao Concurso Público. 
 
c. Ainda, DECLARO, para efeitos legais, que a falta ou incorreção de qualquer dos documentos que estiverem relacionados nesta ficha é de minha 

única responsabilidade, pois os documentos serão entregues em envelope lacrado e, portanto, não serão conferidos no ato da entrega. 
 
d. Documento(s) entregue(s) (numerar o documento de acordo com o número de ordem especificado abaixo): 
 

ORDEM TÍTULO (Especificar) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
Obs.: Na impossibilidade de comparecimento do candidato, será aceito o título entregue por procurador devidamente constituído, acompanhado 
de cópia legível do documento de identidade do candidato. 
 

Em anexo, cópia dos documentos autenticados. 
 
 

__________________________, ______de ____________ de ____. 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura do candidato  


