PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2016

RETIFICAÇÃO Nº 01/2016
A Prefeita de Araxá-MG, no uso de suas atribuições legais, informa que em observância aos Princípios da Ampla
Competitividade e da Publicidade, fica retificado o Edital 001/2016, referente ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
TÍTULOS para provimento de empregos do seu Quadro de Pessoal, na forma que se segue:

I – FICAM ALTERADAS as datas dos seguintes itens do Edital:
3.3.1. A relação de candidatos inscritos no Concurso será publicada no dia 16/01/2017 nos sites www.araxa.mg.gov.br
e www.imam.org.br (clicar Concursos em Andamento/ Prefeitura Municipal de Araxá – Edital 001/2016/informações do
concurso/relação de candidatos inscritos no Concurso).
3.3.1.1. O candidato que pagou a inscrição e seu nome não constar na relação de candidatos inscritos no Concurso,
poderá enviar para o email: concursos@imam.org.br nos dias 17, 18 e 19/01/2017 o comprovante de pagamento da
inscrição bem como o respectivo boleto.
3.3.2. O candidato receberá pelos Correios, no endereço indicado no Requerimento Eletrônico de Inscrição o Cartão
de Inscrição contendo o local, dia e horário de realização da prova. No caso do não recebimento do Cartão até o dia
09/02/2017 ou receber com incorreções o candidato poderá entrar em contato pelo telefone (31) 3324-7076, no
horário de 9h às 17h ou verificar a relação de candidatos inscritos com local de prova no site www.imam.org.br
4.1. Período: a partir das 10h do dia 10/10/2016 até às 23h59 do dia 10/01/2017.
4.3. alínea e: efetivar o pagamento do valor da taxa de inscrição correspondente, em qualquer agência bancária em
seu horário normal de funcionamento, até o dia 10/01/2017. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento
de agências bancárias na localidade em que o candidato se encontra, este deverá antecipar o respectivo pagamento,
considerando o primeiro dia útil que antecede o feriado como data final para realização do pagamento da taxa de
inscrição, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste Edital.
7.1. As provas deste Concurso Público serão aplicadas na cidade de Araxá provavelmente nos dias 18 e/ou 19 de
fevereiro de 2017. O dia, horário e local serão definidos no Cartão de Inscrição.
II – FICAM INCLUÍDOS NO EDITAL OS ITENS 7.1.1 E 7.1.2 conforme abaixo:
7.1.1. O candidato que não concordar com a remarcação das datas das provas poderá solicitar o cancelamento de sua
inscrição e consequentemente a devolução do valor pago exclusivamente de 21/11 a 02/12/2016.
7.1.2. A solicitação do item anterior deverá ser endereçada para o email concursos@imam.org.br , informando o cargo ao
qual se inscreveu, seu nome completo, identidade, o número da conta, agência e banco. Caso a conta não esteja em seu
nome, deverá informar também, o nome completo do titular da conta e CPF.
7.1.3. A Prefeitura de Araxá efetuará a restituição do valor da taxa de inscrição até 30/12/2016.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Araxá, 10 de novembro de 2016
ARACELY DE PAULA
PREFEITO MUNICIPAL

