PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
Estado do Espírito Santo

EDITAL Nº 004/2016
ALTERA CRONOGRAMA GERAL DO CONCURSO e DETERMINA PRAZO PARA
RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
CONSIDERANDO, a Retificação 002/2016 ao Edital 001/2016 – Abertura do Concurso, publicada em 18 de
julho de 2016, que tem como finalidade a prorrogação das inscrições.
CONSIDERANDO, que a Lei Orgânica do Município de Mantenópolis/RJ em seu Art. 92 estabelece que “Os
concursos públicos para o preenchimento de cargos, emprego ou função na administração pública
municipal não poderão ser realizados antes de decorridos 30 (trinta) dias do encerramento das inscrições,
os quais deverão estar abertas pelo menos 15 (quinze) dias.”

A G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, torna público a RETIFICAÇÃO ao CRONOGRAMA
GERAL DO CONCURSO externado pelo Edital 001/2016 – Abertura do Concurso Público, publicado no dia
30 de junho de 2016 e DETERMINA PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO aos candidatos
inscritos no CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS, DE TÍTULOS, DISCURSIVA e PRÁTICA, de caráter
eliminatório e classificatório, para provimento de vagas do quadro efetivo e formação do cadastro de
reserva no quadro da Prefeitura Municipal de Mantenópolis, num total de 191 (cento e noventa e uma)
vagas, com base nas Leis Municipais nºs 785/1999 (Estrutura do Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Mantenópolis) e 903/2002 (Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público
Municipal de Mantenópolis), e suas alterações posteriores, bem como as que vagarem ou forem criadas
durante o prazo de validade deste concurso, em consonância com as legislações Federal, Estadual e
Municipal.
1.1

No Edital 001/2016 – Abertura do Concurso Público o QUADRO I – CRONOGRAMA GERAL DO
CONCURSO passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados seus demais
itens:
ETAPAS

DATAS

HORÁRIOS

LOCAIS

Homologação das inscrições

12/08/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic

1

Resultado das Inscrições deferidas para PNE (Portadores de
Necessidades Especiais)

12/08/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic

1

Resultado das Solicitações de Atendimento Especial para
realização das provas

12/08/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic

1

15/08/2016 a
19/08/2016

0h do dia 15/08 às
23:59min do dia
19/08

Sítio da G-Strategic

1

15/08/2016

0h às 23h59min do
dia 15/08

Sítio da G-Strategic

1

Período de Recurso à Homologação das Inscrições
Período de Recurso às Solicitações de Atendimento Especial
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Período de Recurso das Inscrições de PNE Portadores de
Necessidades Especiais

15/08/2016

0h às 23h59min do
dia 15/08

Sítio da G-Strategic

1

Divulgação do julgamento dos recursos das Solicitações de
Atendimento Especial

19/08/2016

A partir das 16h

Sítio da G-Strategic

1

Divulgação do julgamento dos recursos das Inscrições de PNE

19/08/2016

A partir das 16h

Sítio da G-Strategic

1

Impressão do cartão de inscrição das Provas Objetivas de
Múltipla Escolha (1ª etapa)

29/08/2016

A partir das 16h

Sítio da G-Strategic

1

29/08/2016 a
06/09/2016

16h do dia 29/08
às 17h do dia
06/09/2016

Sítio da G-Strategic

1

HORÁRIOS

LOCAIS

Acerto de dados cadastrais incorretos do cartão de inscrição

1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA
APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

11/09/2016

-

Local no cartão de
Inscrição

Divulgação dos Gabaritos Preliminares Oficiais

12/09/2016

A partir das 17 h

Sítio da G-Strategic

1

13/09/2016 e
14/09/2016

0h do dia 13/09 às
23:59min do dia
14/09

Sítio da G-Strategic

1

Divulgação do Julgamento dos recursos dos Gabaritos
Preliminares e divulgação dos Gabaritos Definitivos.

27/09/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic

1

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva.

28/09/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic

1

Período de Interposição de Recursos Administrativos quanto
Resultado Preliminar das Provas Objetivas.

29/09/2016 a
30/09/2016

0h do dia 29/09 às
23:59min do dia
30/09

Sítio da G-Strategic

1

Divulgação do Julgamento dos Recursos do Resultado
Preliminar da Prova Objetiva.

08/10/2016

A partir das 16h

Sítio da G-Strategic

1

Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva (1ª etapa)

08/10/2016

A partir das 18h

Sítio da G-Strategic

1

HORÁRIOS

LOCAIS

Período de Interposição de recursos administrativos quanto
aos Gabaritos Preliminares Oficiais das Provas Objetivas.

2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA E PROVA DISCURSIVA
APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA (DISCURSIVA) PROCURADOR
MUNICIPAL

11/09/2016

-

Local no cartão de
Inscrição

Publicação do Edital de Convocação para a Prova Prática –
Motorista e Operador de Máquinas Pesadas

10/10/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic

APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA – MOTORISTA E OPERADOR
DE MÁQUINAS PESADAS

16/10/2016

-

Local previamente
divulgado por Edital

Divulgação do Espelho da Prova Discursiva (Procurador
Municipal) e Resultado Preliminar da Prova discursiva e Prova
Prática (Motorista e Operador de Máquinas Pesadas)

01/11/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic

1

Período de Interposição de recursos administrativos quanto ao
resultado preliminar da Prova Discursiva e Prova Prática

02/11/2016 e
03/11/2016

0h do dia 02/11 às
23:59min do dia
03/11

Sítio da G-Strategic

1

Divulgação do Julgamento dos recursos do Resultado
Preliminar da Prova Prática Discursiva e Prova Prática

09/11/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic

1

Divulgação do Resultado Final da Prova Discursiva e Prática

10/11/2016

A partir das 18h

Sítio da G-Strategic

1

HORÁRIOS

LOCAIS

18h do dia 08/10
às 23h 59min do
dia 16/10

Sítio da G-Strategic

2ª ETAPA – PROVA DE TÍTULOS
PERÍODO PARA INFORMAÇÃO DOS TÍTULOS (FORMULÁRIO
ONLINE)

08/10/2016 a
19/10/2016

1

1
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Data limite do envio dos títulos – Via Sedex

Até o dia
20/10/2016

Sedex/correio

Endereço da G2
Strategic

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova de Título

01/11/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic

1

Período de Interposição de recursos administrativos quanto ao
resultado preliminar da Prova de Título

02/11/2016 e
03/11/2016

0h do dia 02/11 às
23:59min do dia
03/11

Sítio da G-Strategic

1

Divulgação do Julgamento dos recursos do Resultado
Preliminar da Prova de Títulos

09/11/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic

1

Divulgação do Resultado Final da Prova de Títulos

10/11/2016

A partir das 17h

Sítio da G-Strategic

1

Divulgação do Resultado Final do Concurso Público

11/11/2016

A partir das 18h

Sítio da G-Strategic

1

2 - DAS INSCRIÇÕES
2.7. Caso o nome do candidato não conste do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES que será
publicado no dia 12 de agosto de 2016; o candidato após publicação do referido Edital disporá do
período de 15 a 19 de agosto de 2016 para peticionar recurso por meio do endereço eletrônico
www.gualimp.com.br através de link específico, alegando os motivos pelo qual seu nome não consta
da lista de inscrições homologadas. Decorrido este prazo, o Requerimento de Inscrição será
considerado nulo ou inválido.

4. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ATENDIMENTO ESPECIAL
4.7. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de portadores
de deficiência será divulgada no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, a partir das 17 horas do
dia 12 de agosto de 2016.
4.7.1. O candidato disporá de 01(um) dia a partir da data de divulgação da relação citada no subitem
anterior para contestar o indeferimento, exclusivamente mediante preenchimento de
formulário digital, que estará disponível no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, sendo
que após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. O recurso deverá ser enviado de
0h às 23h59min do dia 15 de agosto de 2016, considerando-se o horário de Brasília.
4.12. O atendimento às solicitações de condições especiais solicitadas para a realização das provas
ficará sujeito à análise de viabilidade e de razoabilidade da solicitação, e o resultado será
divulgado no endereço eletrônico www.gualimp.com.br a partir das 17 horas do dia 12 de
agosto de 2016.
4.12.1 - O candidato disporá de 01 (um) dia a partir da data de divulgação da relação citada no
subitem anterior para contestar o indeferimento, exclusivamente mediante
preenchimento de formulário digital, que estará disponível no endereço eletrônico
www.gualimp.com.br, sendo que após esse período, não serão aceitos pedidos de
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revisão. O recurso deverá ser enviado de 0h às 23h59min do dia 15 de agosto de 2016,
considerando-se o horário de Brasília.

5. DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO
5.1. O cartão de inscrição é o documento que determina DEFINITIVAMENTE o dia, horário e o local em
que o candidato deverá apresentar-se para a realização das provas objetivas, que estarão à
disposição no endereço eletrônico: www.gualimp.com.br a partir das 16 horas do dia 29 de agosto
de 2016.
5.3. Os cartões de inscrição dos candidatos inscritos neste concurso público estarão à disposição no
endereço eletrônico www.gualimp.com.br a partir das 16 horas do dia 29 de agosto de 2016. Para
retirá-lo o candidato deve acessar a página da empresa organizadora, escolher o concurso público
no qual está inscrito e clicar no “botão” CARTÃO DE INSCRIÇÃO e realizar a impressão.
5.4. É obrigação do candidato, conferir no cartão de inscrição, seu nome, o cargo, o número do
documento de identidade utilizado na inscrição e a sigla do órgão expedidor. Em caso de erro de
digitação, detectado posteriormente, o candidato deverá comunicar imediatamente à empresa
organizadora para a devida correção, através do Telefax: (28) 3553-0291 ou (28) 99948-0291 ou pelo
e-mail concursomantenopolis@gualimp.com.br até às 17 horas do dia 06 de setembro de 2016, sob
pena de nulidade dos atos que porventura possam causar lesão aos demais candidatos.

8. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVA
8.1. As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas no município de Mantenópolis (ES), com
data PREVISTA para o dia 11 DE SETEMBRO DE 2016, observado o cronograma de realização das
provas, conforme ANEXO IV, com duração máxima de 04 (quatro) horas para o cargo de Procurador
Municipal e no máximo de 03 (três) horas para os demais cargos constantes no anexo I deste edital,
em cada turno.

9. DA SEGUNDA ETAPA – DA PROVA DISCURSIVA, PROVA PRÁTICA e PROVA DE TÍTULOS
9.3 [...]
9.3.1. [...]
9.3.1.1. A PROVA DISCURSIVA, de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de
PROCURADOR MUNICIPAL, será realizada preferencialmente no município de
Mantenópolis/ES, para todos os candidatos no mesmo dia e horário da prova objetiva –
1ª etapa, ou seja, dia 11 de setembro de 2016.
9.3.1.22. O resultado preliminar das notas da PROVA DISCURSIVA será divulgado no endereço
eletrônico www.gualimp.com.br no dia 01 de novembro de 2016 a partir das 17 horas.
9.3.2. [...]
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9.3.2.1. A PROVA PRÁTICA para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas está
PREVISTA para o DIA 16 DE OUTUBRO DE 2016 em local previamente divulgado
por edital, no endereço eletrônico www.gualimp.com.br e será composta de
avaliação de habilidades práticas de operação conforme abaixo descrito:
9.3.3. [...]
9.3.3.1. A PROVA PRÁTICA para o cargo de Motorista está PREVISTA para o DIA 16 DE
OUTUBRO DE 2016 em local previamente divulgado por edital, no endereço
eletrônico www.gualimp.com.br e será composta de avaliação de habilidades
práticas de operação conforme abaixo descrito:
9.4.8. Todos os Títulos para análise deverão ser Informados OBRIGATORIAMENTE pelo(a) candidato(a), em
formulário digital que estará disponível na página da empresa www.gualimp.com.br, NO PERÍODO
DE 08 A 19 DE OUTUBRO DE 2016.

9.4.8.2. Após realizado o preenchimento do formulário digital de títulos no endereço eletrônico
www.gualimp.com.br, observado o período estipulado no subitem 9.4.7, o candidato
deverá obrigatoriamente IMPRIMIR e ASSINAR o formulário de títulos, indicar o número
de títulos apresentados, JUNTAR cada cópia xerográfica comprobatória AUTENTICADA
em Cartório Judicial ou Extrajudicial do título declarado, devendo ainda “AUTUA-LOS”, ou
seja, NUMERAR e ASSINAR todas as suas folhas e enviá-los via SEDEX para a sede da GStrategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, no endereço: Rua Manoel Alves de
Siqueira, 41, Bairro Bela Vista, Guaçuí-ES – CEP 29.560-000, até dia 20 de outubro de
2016.

11. DA VISTA, REVISÃO OU RECURSO
11.1. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita
às 17 horas do dia 12 de setembro de 2016, nos endereços eletrônicos www.gualimp.com.br,
poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação
das questões e do gabarito, nos dias 13 e 14 de setembro de 2016.

ANEXO IV
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVA

DATA: 11/09/2016 – MATUTINO – Início 08h00min
[...]
DATA: 11/09/2016 – VESPERTINO – Início 13h30min
[...]
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1.2

Em virtude das alterações ocasionadas pela reprogramação das datas da realização dos exames e
demais eventos previstos no edital de abertura, fica facultado aos candidatos já inscritos e que
não desejam mais participar do certame, a restituição dos valores relativos a inscrição no
concurso, observado o seguinte procedimento:
1.2.1

Acessar o sítio eletrônico www.gualimp.com.br no período de 03 a 09 de agosto de 2016,
escolher no concurso de Mantenópolis a opção “RESTITUIÇÃO DO VALOR DE
INSCRIÇÃO”.

1.2.2

Preencher corretamente o requerimento de restituição de taxa de inscrição,
exclusivamente por meio do aplicativo de inscrição disponível no sitio eletrônico
www.gualimp.com.br, informando obrigatoriamente o número de conta bancária que
seja de sua titularidade. Caso a conta informada não seja de titularidade do candidato,
este deverá informar o nome do titular da conta, sob pena de indeferimento do pedido de
restituição.

1.2.3

O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas principalmente no
que se refere ao número de conta bancária informada para devolução da taxa, sob as
penas da lei, cabendo à Prefeitura Municipal de Mantenópolis a análise do atendimento
aos requisitos e eventual indeferimento dos pedidos em desacordo, podendo, em caso de
fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de
irregularidade, indeferir a devolução.

1.2.4

Não será aceita solicitação de restituição de taxa de inscrição via telefone, fax e/ou via
correio eletrônico.

1.3

Cada solicitação de restituição de taxa de inscrição será analisada e julgada pela Prefeitura
Municipal de Mantenópolis, observadas as exigências do presente Edital.

1.4

O edital contendo o nome dos candidatos que optaram pelo deferimento das inscrições ou pedidos
de restituição, será publicado no sitio da empresa, no dia 12 de agosto de 2016.
Mantenópolis (ES), 26 de julho de 2016.
Mauricio Alves dos Santos
Prefeito Municipal
Maurílio Alves dos Santos
Presidente da Comissão de Concurso
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Administrador - CRA – ES nº 7228
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