
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARÓ - MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2020  

3.ª RETIFICAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Francisco Badaró, através do seu Prefeito, torna públicas 
as seguintes retificações do Edital do concurso público: 

1. Fica PRORROGADO o prazo de inscrição com pagamento de taxa até às 17h do dia 
05/02/2021.  
 

2. Fica EXCLUÍDO do concurso os seguintes cargos: 015 – Professor l, 016 – Professor ll 
(Língua Portuguesa) e 017 Professor II (Matemática). Em reflexo a essa exclusão, ficam 

alterados os Anexo I, II, III e IX. 

 

3. Para os cargos citados no item “2” desta retificação, a devolução da taxa de inscrição estará 
disponível no período compreendido entre as 8h do dia 29/01/2021 até às 17h do dia 

09/07/2021.  

 
4. O candidato que se inscreveu para um dos cargos citados no item “2” desta retificação, 

poderá fazer a mudança de cargo, desde que o novo cargo escolhido tenha o mesmo valor 

da taxa de inscrição. Essa opção deverá ser feita até as 17h do dia 12/02/2021, através do 

e-mail “cotec@fadenor.com.br. O e-mail deve ser encaminhado com o seguinte texto: 

“Conforme a 3ª retificação faço opção pelo seguinte cargo: informar o código e a 
descrição completa do cargo escolhido”. 

 
5. Em reflexo a prorrogação citada no item “1” desta retificação, ficam alteradas as datas dos 

itens 4, 4.6, 5, 5.1, 5.2 e 5.3 do Cronograma de Datas. As novas datas constam no quadro 

abaixo. 

 
 

CRONOGRAMA DE DATAS 

 

As demais disposições deste Edital permanecem inalteradas. 

Francisco Badaró - MG, 22 de janeiro de 2021 
 
 
 

Antônio Reginaldo Martins Moreira 
Prefeito Municipal de Francisco Badaró 

ITEM ETAPAS / FASES DATA 

4 Inscrições (com pagamento da taxa)  Das 08h do dia 17/12/2020 às 
17h do dia 05/02/2021 

4.6 Pagamento da taxa de inscrição (candidatos com indeferimento do pedido de isenção)  
Das 08h do dia 18/01/2021 às 

17h do dia 05/02/2021 

5 Pedido de Tratamento Especial 
Das 08h do dia 14/12/2020 às 

17h do dia 05/02/2021 

5.1 Resultado do pedido de Tratamento Especial 19/02/2021 

5.2 Recursos contra o indeferimento do pedido de Tratamento Especial 
Das 08h do dia 22/02/2021 às 

17h do dia 24/02/2021 
5.3 Resposta dos recursos contra o indeferimento do pedido de Tratamento Especial 01/03/2021 


