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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022, DE 17 AGOSTO DE 2022 

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

 

ERRATA Nº 01 
 

ONDE SE LÊ: 

5.2.2. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, das 9h do dia 19 de outubro de 2022 às 17h do dia 21 
de novembro de 2022. 

5.2.3. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br 
das 9h do dia 19 de outubro de 2022 às 17h do dia 21 de novembro de 2022 por meio do link correspondente 
às inscrições do Concurso Público da Câmara Municipal de Contagem – Edital nº 01/2022, e efetuar sua 
inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:  

a) Ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br. 

b) Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando a opção do cargo / área de conhecimento 
para o(a) qual concorrerá, de acordo com o ANEXO I deste Edital, confirmar os dados cadastrados e 
transmiti-los pela internet. 

c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente. 

d) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.2.1 deste Edital, até 
o dia 21 de novembro de 2022, observando o horário de término previsto no item 5.2.2.  

5.2.7. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão até o dia 21 
de novembro de 2022, ficando indisponível a partir das 17h. 

 

LEIA-SE: 

5.2.2. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, das 9h do dia 19 de outubro de 2022 às 17h do dia 07 
de dezembro de 2022. 

5.2.3. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br 
das 9h do dia 19 de outubro de 2022 às 17h do dia 07 de dezembro de 2022 por meio do link correspondente 
às inscrições do Concurso Público da Câmara Municipal de Contagem – Edital nº 01/2022, e efetuar sua 
inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:  

a) Ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br. 

b) Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando a opção do cargo / área de conhecimento 
para o(a) qual concorrerá, de acordo com o ANEXO I deste Edital, confirmar os dados cadastrados e 
transmiti-los pela internet. 

c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente. 

d) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.2.1 deste Edital, até 
o dia 07 de dezembro de 2022, observando o horário de término previsto no item 5.2.2.  

5.2.7. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão até o dia 07 
de dezembro de 2022, ficando indisponível a partir das 17h. 

EXCLUI-SE: 

7.6. Às pessoas com deficiência visual que solicitarem prova especial em Braile, serão oferecidas provas nesse 

sistema. 
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ONDE SE LÊ: 

8.1. A FUNDEP divulgará no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, para consulta e impressão 
pelo próprio candidato, até o dia 07 de dezembro de 2022, o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), que 
conterá a data, o horário e o local de realização das provas. 

8.5. Eventuais erros de digitação ocorridos durante o preenchimento do formulário de inscrição ou isenção 
tais como: nome do candidato, nome social e codinome, número do documento de identidade utilizado na 
inscrição, sigla do órgão expedidor ou data de nascimento, deverão ser corrigidos pelo próprio candidato 
diretamente no sistema disponível no site www.gestaodeconcursos.com.br, em minhas inscrições, clicar na 
inscrição e realizar a correção dos dados pessoais até o dia 18 de dezembro de 2022.  

8.5.1. Após o dia 18 de dezembro de 2022, as informações prestadas serão definitivas para este Concurso 
Público e não poderão ser alteradas ou retificadas no requerimento de inscrição e nos atos que forem 
publicados.  

 

LEIA-SE: 

8.1. A FUNDEP divulgará no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, para consulta e impressão 
pelo próprio candidato, até o dia 03 de janeiro de 2022, o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), que 
conterá a data, o horário e o local de realização das provas. 

8.5. Eventuais erros de digitação ocorridos durante o preenchimento do formulário de inscrição ou isenção 
tais como: nome do candidato, nome social e codinome, número do documento de identidade utilizado na 
inscrição, sigla do órgão expedidor ou data de nascimento, deverão ser corrigidos pelo próprio candidato 
diretamente no sistema disponível no site www.gestaodeconcursos.com.br, em minhas inscrições, clicar na 
inscrição e realizar a correção dos dados pessoais até o dia 15 de janeiro de 2023.  

8.5.1. Após o dia 15 de janeiro de 2023, as informações prestadas serão definitivas para este Concurso 
Público e não poderão ser alteradas ou retificadas no requerimento de inscrição e nos atos que forem 
publicados.  

 

ONDE SE LÊ: 

9.1.3. A aplicação da Prova Objetiva e de Redação quando houver ocorrerá no dia 11 de dezembro de 2022, 
em dois turnos e será realizada no Município de Contagem, sendo 04 (quatro) horas de prova para todos os 
cargos.  

9.1.4. A confirmação da data de realização da prova poderá ser consultada pelo próprio candidato a partir 
do dia 07 de dezembro de 2022 no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI). 

9.2.1. A Prova Objetiva deste Concurso será de caráter eliminatório e classificatório, e será aplicada a todos 
os cargos no dia 11 de dezembro de 2022. 

9.4.1. A Prova Discursiva terá a duração de 5 (cinco) horas e será aplicada no Munícipio de Contagem-MG 
somente para cargo de Procurador Legislativo, na data provável de 29 de janeiro de 2023. 

9.4.2. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP divulgará no endereço eletrônico, para consulta 
pelo próprio candidato, até o dia 23 de janeiro de 2023, o horário e local de realização da Prova Discursiva. 

 

LEIA-SE: 

9.1.3. A aplicação da Prova Objetiva e de Redação quando houver ocorrerá no dia 08 de janeiro de 2023, em 
dois turnos e será realizada no Município de Contagem, sendo 04 (quatro) horas de prova para todos os 
cargos.  
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9.1.4. A confirmação da data de realização da prova poderá ser consultada pelo próprio candidato a partir 
do dia 03 de janeiro de 2023 no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI). 

9.2.1. A Prova Objetiva deste Concurso será de caráter eliminatório e classificatório, e será aplicada a todos 
os cargos no dia 08 de janeiro de 2023. 

9.4.1. A Prova Discursiva terá a duração de 5 (cinco) horas e será aplicada no Munícipio de Contagem-MG 
somente para cargo de Procurador Legislativo, na data provável de 26 de fevereiro de 2023. 

9.4.2. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP divulgará no endereço eletrônico, para consulta 
pelo próprio candidato, até o dia 10 de fevereiro de 2023, o horário e local de realização da Prova Discursiva. 

 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES SUMÁRIA DOS CARGOS 

203 Técnico em Enfermagem 

- Prestar assistência de Enfermagem em urgências e emergências; 

- Auxiliar o médico na assistência de Enfermagem; 

- Executar procedimentos de Enfermagem, respeitando as normas de biossegurança e as técnicas básicas 
de Enfermagem; 

- Receber e encaminhar servidores para exames admissionais, periódicos e demissionais, dentre outros; 

- Participar, com a equipe de saúde, de atividades e programas educativos e preventivos; 

- Participar de treinamentos técnico-científicos; 

- Executar procedimentos e técnicas básicas de Enfermagem, como verificação de dados vitais, curativos, 
administração de medicamentos por via oral e parenteral; 

- Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;  

- Realizar primeiros socorros; 

- Instrumentar especialistas de saúde em procedimentos técnicos específicos, quando necessário; 

- Desempenhar atividades correlatas, em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos.  

 

LEIA-SE: 

ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES SUMÁRIA DOS CARGOS 

203 Técnico em Enfermagem 

- Auxiliar o médico na assistência de enfermagem; 

- Executar procedimentos de enfermagem, respeitando as normas de biossegurança e as técnicas básicas 
de enfermagem; 

- Receber e encaminhar servidores para exames admissionais, periódicos e demissionais, dentre outros; 

- Participar, com a equipe de saúde, de atividades e programas educativos e preventivos; 

- Participar de treinamentos técnico-científicos; 

- Executar procedimentos e técnicas básicas de enfermagem, como verificação de dados vitais, curativos, 
administração de medicamentos por via oral e parenteral; 

- Realizar primeiros socorros; 

- Instrumentar especialistas de saúde em procedimentos técnicos específicos, quando necessário; 
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- Desempenhar atividades correlatas, em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos.  

 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO V – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  ANALISTA TÉCNICO - GESTOR DE RH 
 
DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: realidade atual e desafios futuros. São Paulo: Atlas, 2012. 
 

LEIA-SE: 

ANEXO V – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  ANALISTA TÉCNICO - GESTOR DE RH 
 
DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: realidade atual e desafios futuros. São Paulo: Atlas, 2017. 

 
 

Contagem, 20 de setembro de 2022. 
 


