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RETIFICAÇÃO 02 DE 24/11/2021 DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2021. 
 
A Prefeitura Municipal de ITAMARATI DE MINAS, Estado de Minas Gerais, torna público que realizará por meio da OMNI 
CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, na forma prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e regida de acordo com 
as Leis Municipais pertinentes, a abertura de inscrições do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS visando selecionar 
candidatos para o preenchimento de Cargos públicos especificadas no Item 1.1 deste Edital. O Concurso Público será regido 
pelas instruções a seguir: 

 

I – Altera – se no Item 11 DA PROVA PRÁTICA: 

 

11- PROVA PRÁTICA 

 
11.10.1 – MOTORISTA MASTER: 
11.10.1.1 - Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria "D", dentro do 
prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH. 
 
11.10.2 – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA: 
11.10.2.1 - Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria "C", dentro do 
prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH. 
 
11.10.3 – OPERADOR DE PATROL: 
11.10.3.1 - Os candidatos deverão apresentar-se munidos da Carteira Nacional de Habilitação, categoria "C", dentro do 
prazo de validade, original, fazendo uso de óculos (ou lentes de contato) quando houver tal exigência na CNH. 
 

I – Altera – se no Anexo II – Conteúdo Programático: 
 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil do estado de Minas Gerais e 
do município de Itamarati de Minas-MG.. Símbolos nacionais, estaduais e municipais.  Atualidades nos assuntos 
relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, 
inovações tecnológicas e científicas do Brasil, do estado de Minas Gerais e do município de Itamarati de Minas-MG. ocorridos 
de 2019 até os dias atuais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Cultura Brasileira. Ecologia e Meio Ambiente. Tecnologia. 
Cidadania e consciência ecológica 

 
CONHECIMENTOS GERAIS NÍVEL  MÉDIO TÉCNICO 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado de Minas Gerais 
e do munícipio de Itamarati de Minas –MG; Símbolos nacionais, estaduais e municipais; Atualidades nos assuntos 
relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, 
inovações tecnológicas e científicas, do Brasil, do estado de Minas Gerais e do munícipio de Itamarati de Minas –MG; Cultura 
Brasileira. Ecologia e Meio Ambiente e Cidadania; Identificação dos serviços públicos; Fatos políticos, econômicos, sociais 
e culturais, nacionais, ocorridos de 2018 até os dias atuais, divulgados na mídia local e/ou nacional 
 
CONHECIMENTOS GERAIS NÍVEL SUPERIOR 
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado de Minas Gerais 
e do munícipio de Itamarati de Minas –MG; Símbolos nacionais, estaduais e municipais; Atualidades nos assuntos 
relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, 
inovações tecnológicas e científicas, do Brasil, do estado de Minas Gerais e do munícipio de Itamarati de Minas –MG; Cultura 
Brasileira Ecologia e Meio Ambiente e Cidadania; Identificação dos serviços públicos; Fatos políticos, econômicos, sociais e 
culturais, nacionais, ocorridos de 2018 até os dias atuais, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
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III – Permanecem inalterados os demais itens do Edital de Abertura. 
 
 
                                                         
                                                         ITAMARATI DE MINAS, 24 de Novembro de 2021. 

 
 
 

HAMILTON DE MOURA FILHO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


