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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL Nº 003/2016  
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA BRITO, Prefeito Municipal de Passa Quatro/MG, por meio da Secretaria de 

Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica 
Municipal e emendas, atendendo o Ofício nº 2852/2016 – SEC/2ª Câmara, de 03 de março de 2016, TORNA 
PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

 
1. ALTERA-SE o item 2.5.1 dos Editais 001/2015 e 001/2016, especificamente quanto à conta bancária 

de recolhimento das taxas de inscrições, passando a constar conforme segue: 
 
2.5.1. As inscrições via Internet poderão ser realizadas a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 04 de abril de 
2016 até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 03 de maio de 2016, pelo site www.objetivas.com.br. Os 
valores arrecadados com a inscrição serão recolhidos em conta única do Município de Passa Quatro/MG, 
sendo contabilizados de acordo com as regras do Direito Financeiro e de Finanças Públicas. 

 
2. RETIFICAM-SE os itens 2.5.5, 2.5.6 e 2.5.7, 2.7.2.1, 2.8.4 dos Editais 001/2015 e 001/2016, 

especificamente no que se referem às formas, prazos e correções das devoluções das taxas de inscrições: 
 
2.5.5. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados em discordância 
com o previsto no item anterior, sendo devido ao candidato ressarcimento da importância paga, mediante 
requerimento administrativo endereçado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que deverá efetuar dentro do 
prazo de 48 horas a devolução dos valores pagos, com a incidência de juros e correção monetária. 
 
2.5.6. Não será processada a inscrição com pagamento efetuado por valor menor do que o estipulado neste 
Edital. Havendo pagamento a menor, o candidato terá direito ao ressarcimento da importância paga, mediante 
requerimento administrativo endereçado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que deverá efetuar dentro do 
prazo de 48 horas a devolução dos valores pagos, com a incidência de juros e correção monetária. 
 
2.5.7. Será processada a inscrição com pagamento efetuado por valor maior do que o estabelecido neste Edital. O 
candidato terá direito ao ressarcimento da importância paga a maior ou em duplicidade, mediante requerimento 
administrativo endereçado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que deverá efetuar dentro do prazo de 48 
horas a devolução dos valores pagos, com a incidência de juros e correção monetária, desde que não constatado 
vinculação a outra inscrição. Vale ressaltar que no caso de suspensão do certame, pagamento em duplicidade e 
extemporâneo, o candidato terá direito ao ressarcimento, nos termos colocados neste subitem. 
 
2.7.2.1. Salvo nas hipóteses previstas nos itens 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 e 2.8.4 deste Edital e se cancelada a realização 
do Concurso Público, não haverá, em nenhuma outra hipótese, devolução do valor da inscrição, devendo, nos 
casos em que a devolução for devida, ser observado o dispostos nos itens 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 e 2.8.4 deste Edital. 
 
2.8.4. Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será eliminado do Concurso, 
assistindo direito à devolução do valor da inscrição eventualmente pago, nos termos dos itens 2.5.6 e 2.5.7 deste 
Edital, mediante requerimento administrativo endereçado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que deverá 
efetuar dentro do prazo de 48 horas a devolução dos valores pagos, com a incidência de juros e correção 
monetária, desde que não constatado vinculação a outra inscrição. 
 

3. RETIFICA-SE o item 4.7 do Edital 001/2015, no que se refere à convocação dos candidatos 
portadores de deficiência, passando a constar conforme segue: 
 
4.7. Os candidatos portadores de deficiência aprovados no Concurso Público serão submetidos a exames 
médicos e complementares, que irão avaliar a sua condição física e mental. Sendo aprovados, serão 
imediatamente convocados, possuindo preferência sobre os candidatos sem deficiência. 
 
 
 
 
 

http://www.objetivas.com.br/
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4. RETIFICA-SE o item 5.3.1.1 do Edital 001/2015, passando a constar conforme segue: 
 
5.3.1.1.O Município de Passa Quatro e a Objetiva Concursos Ltda. não se responsabilizam por qualquer tipo de 
extravio que impeça a chegada do laudo ou parecer à Objetiva Concursos Ltda, salvo pelas falhas de transmissão 
de dados em que, comprovadamente, der causa.  
 

5. COMPLEMENTA-SE o item 10.13 dos Editais 001/2015 e 002/2016, especificamente no que se refere 
à exclusão do item 10.14, passando a constar conforme segue: 
 
10.13. A OBJETIVA CONCURSOS LTDA. não se responsabilizará por recursos não recebidos por motivos de 
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, salvo pelas falhas de 
transmissão de dados em que, comprovadamente, der causa. Fica excluído o subitem 10.14, que constava do 
Edital anteriormente publicado.  
 

6. Todas as demais disposições dos Editais nº 001/2015, 001/2016 e nº 002/2016 permanecem válidas. 
 

 
 

Município de Passa Quatro, 15 de março de 2016. 
 
 
 

      
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA BRITO, 

Prefeito Municipal. 
 
Registre-se e publique-se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


