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MUNICÍPIO DE JAÍBA – MG 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2017 
 
O Município de Jaíba – MG, através do seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes 

retificações do Edital do concurso público para provimento de cargos efetivos: 
1. No subitem 3.2 do Edital, onde se lê: “... Assim, a reserva dar-se-á apenas para os cargos cujas vagas 

ofertadas sejam em número igual ou superior a cinco...”, leia-se “... Assim, a reserva dar-se-á apenas 
para os cargos cujas vagas ofertadas sejam em número igual ou superior a dez...” 

2. O subitem 2.5.2 do Edital passa a ter a seguinte redação: O candidato poderá inscrever-se em mais de 
um cargo, desde que as provas não sejam no mesmo horário. Caso haja mais de uma inscrição ou pré-
inscrição de um mesmo candidato para cargos, cujas provas sejam no mesmo horário, prevalecerá a 
mais recente. Se a data for a mesma, prevalecerá a última inscrição ou pré-inscrição registrada no banco 
de dados da COTEC/Fadenor. 

3. Exclui, do Concurso Público, os cargos de Professor de 6° a 9° ano – Geografia (Atuação na Zona Rural: 
Comunidade Dom Bosco), código 87; de Professor de 6° a 9° ano – Artes (Atuação na Zona Rural: 
Comunidade Morro do Albano), código 55; de Professor de 6° a 9° ano – Artes (Atuação na Zona Rural: 
Comunidade Paraterra III), código 56; de Professor de 6° a 9° ano – Artes (Atuação na Zona Rural: 
Comunidade Gorutuba), código 57; de Professor de 6° a 9° ano – Artes (Atuação na Zona Rural: 
Comunidade Dom Bosco, código 58; Técnico em Radiologia, código 34; Fisioterapeuta, código 48; de 
Terapeuta Ocupacional, código 101. 

4. No Anexo I Retificado, no cargo de Técnico em Enfermagem, código 35, o campo das vagas do 
Concurso fica alterado para: Vagas Gerais: 14 e Reserva: 2.  

5. O somatório das vagas ofertadas no Anexo I fica alterado para: vagas totais: 298; vagas gerais: 281; 
vagas reservadas: 17. No subitem 3.1 do Edital, o total de vagas fica alterado para 298.  

6. No Anexo IV Retificado, constará o novo Programa para as provas de conhecimentos específicos dos 
cargos de Técnico em Enfermagem e de Enfermeiro. 

7. O Edital e os Anexos I e IV retificados serão divulgados, na íntegra, na Sede do Município de Jaíba, no 
Posto de Inscrições e no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.  

Jaíba – MG, 16 de agosto de 2017.  
 
 

Reginaldo Antônio da Silva 
Prefeito Municipal 

 


