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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO PARCIAL DA PROVA ESCRITA DO CARGO DE MONITOR 

ESCOLAR INFANTIL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019. 
 

Dispõe sobre a reaplicação parcial da prova aplicada aos 
candidatos PRESENTES ao cargo de Monitor Escolar Infantil e 
dá outras providências. 

 

A Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas, Estado de Minas Gerais, torna pública que fica 
invalidada às 10 questões de Matemática para o cargo de Monitor Escolar (RETIFICADO), pela falta de correlação 
com o conteúdo programático descrito pelo Edital de Retificação do Concurso Público 001/2019, de 17 de fevereiro 
de 2020. Para efeito de reaplicação, fica mantido o Conteúdo Programático de CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS 
para o cargo de Monitor Escolar Infantil, previsto pelo Edital de Retificação do Concurso Público 001/2019. 

 
Os candidatos inscritos e PRESENTES à prova objetiva aplicada para o cargo de Monitor Escolar Infantil, 

ESTÃO CONVOCADOS para a reaplicação parcial a ser realizada no dia 07 DE FEVEREIRO DE 2021, na “ESCOLA 

MUNICIPAL JOSÉ DE SENE PRATA” Rua Ascendino Araújo de Souza, nº 36 – Conjunto Habitacional Felipe Mansur – 

Conceição das Alagoas/MG, a saber: 

 

07 DE FEVEREIRO DE 2021 (DOMINGO) 

Horário de Abertura dos Portões: 7h00min 

Horário de Fechamento dos Portões: 7h45min 

Início das Provas: 8 horas 

 

A prova terá a duração de 1h00min (uma hora), já incluído o tempo para o preenchimento da folha 
de respostas. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova, após decorridos 30min. (trinta 
minutos) do início da mesma, devendo entregar a folha de respostas ao Fiscal de Sala e levar consigo o caderno de 
questões, será excluído do concurso o candidato que não entregar a folha de resposta. 

 
Os candidatos que não entregaram seus eventuais títulos no dia 17 de janeiro de 2021, poderão 

apresentar na data da prova acima discriminado, até 30 (trinta minutos) após o encerramento da mesma, em sala 
especialmente designada, CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA EM CARTÓRIO OU NO ÓRGÃO REALIZADOR 
(conforme item 6.2.2) OU DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 3º DA LEI 13.726/2018 DE EVENTUAIS TÍTULOS 
que possuam, conforme o item 6.1 do Edital de concurso. Não serão considerados os títulos apresentados, por 
qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados, e estes deverão ser entregues em envelope identificado 
com nome, função e número de inscrição do candidato, conforme o modelo abaixo, que será recebido com 
aposição de número de protocolo por meio de etiqueta adesiva, entregando-se cópia da mesma etiqueta ao 
candidato. Os envelopes serão conferidos em seu preenchimento e não serão aceitos títulos de funções que não 
estejam realizando prova na data e horário determinada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os candidatos deverão comparecer no local da prova acima discriminado, com antecedência mínima de 
60 (sessenta) minutos, munidos de caneta azul ou preta, e documento de identificação com foto no original, 
conforme item 4.5 do Edital de Concurso. 

No horário estabelecido, os portões serão fechados, não se permitindo a entrada de candidatos 
retardatários. 



_____________________________________________________________________________________ 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 

Rua Floriano Peixoto, 395 – Centro / Conceição das Alagoas-MG 

CNPJ: 18.428.854/0001-39 – Fone: (34) 3321-0000 

 

 
Considerando o atual momento que se encontra o país e ainda pelo fato de a Organização Mundial de 

Saúde ter alçado a patologia do Coronavírus (COVID-19) ao patamar de “pandemia”, sendo necessário observar 
protocolos de segurança objetivando oferecer aos candidatos a estrutura de prova necessária e, principalmente, 
segura, tais como: evitar aglomerações com redução de candidatos por sala (1,5 metros de distanciamento), 
disponibilização de álcool em gel 70%, sabonete líquido nos sanitários, máscara reserva para os candidatos, apoio 
e presença de equipe na aferição de temperatura, etc., ficam previstas as condutas necessárias por parte dos 
candidatos a serem observadas no dia da aplicação do processo: 
 

- O candidato deve chegar ao local de prova e se dirigir imediatamente para a sala ao qual foi convocado, sem 
permanecer defronte ao prédio ou no pátio do mesmo; 
 

- O candidato deve sair da sala ao qual foi convocado e imediatamente se retirar do prédio; 
 

- O ingresso ao local de prova só será permitido, obrigatoriamente, mediante a utilização correta de máscaras de 
proteção facial individual, inclusive devem os candidatos levar máscara reserva para que possam realizar a troca de 
suas máscaras de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde; 
 

- O candidato deve manter a distância mínima recomendada pelos órgãos de saúde; 
 

- O candidato poderá entrar no local de aplicação portando seu próprio frasco de álcool em gel ou outros 
antissépticos para as mãos; 
 

- O candidato poderá entrar no local de aplicação portando sua garrafa de água; 
 

- O candidato preferencialmente não deverá se ausentar da sala para utilização dos sanitários, salvo caso de 
extrema necessidade e urgência, pois estes terão rígido processo de controle para evitar o uso simultâneo e 
incentivando a prática da higiene e a devida assepsia; 
 

- O candidato deve permitir e facilitar a aferição da temperatura ao ingressar no prédio da aplicação das provas; 
 

- O candidato deve levar consigo um saco plástico para que possa descartar o próprio lixo produzido. 
 

 
Em razão da presente reaplicação, necessário ainda a RETIFICAÇÃO do ANEXO III – CRONOGRAMA, que 

passa a ter a seguinte redação: 

 

EVENTO DATA 

Data de aplicação das Provas Objetivas  07/02/2021 

Divulgação do Gabarito Oficial, no site  07/02/2021 

Prazo para interposição de recursos referente questões da prova e gabarito. 08 a 12/02/2021 

Divulgação das respostas aos recursos referentes questões da prova e gabarito  19/02/2021 

Divulgação do resultado do Processo Seletivo  28/02/2021 

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado da pontuação da prova  01 a 05/03/2021 

Divulgação das respostas aos recursos referente resultado do Processo Seletivo  12/03/2021 

Publicação da Classificação Final e Homologação do Concurso 14/03/2021 

 

 

OBS: Todas as divulgações  na página serão após as 15h00 e  estão sujei tas a a l terações.  

 

         REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Conceição das Alagoas/MG, 26 de janeiro de 2021. 

 

Ivaina Reis de Oliveira 

Prefeita 


