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ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  

TERCEIRA RETIFICAÇÃO DE EDITAL – ERRATA DE EDITAL Nº 003/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Legislação vigente, torna público a Errata de Edital nº 003/2022, referente ao Edital 001/2022, conforme disposições a seguir. 

 

1.0 ALTERAÇÕES DAS CLÁUSULAS DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 

ONDE-SE LÊ 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

[...] 

5.8. A inscrição para o concurso público será feita exclusivamente via Internet, através do endereço eletrônico: www.brbconsultoria.com.br, das 

00:00 horas do dia 21 de novembro de 2022 até as 23:59 horas do dia 04 de dezembro de 2022, observando os procedimentos a 

seguir. 

d) Recolher até o dia 05 de dezembro de 2022, o valor da taxa de inscrição nas agências bancárias, atentando para seus horários de 

funcionamento e recebimento de boletos em dias úteis e/ou não úteis. 

5.10. É de inteira responsabilidade dos candidatos, informar-se sobre o local onde realizarão as provas do concurso público, a partir do dia 09 

de janeiro de 2023, por meio da Área do Candidato (com login e senha pessoal), no endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS 

LTDA ME (www.brbconsultoria.com.br). 

5.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA e a BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA ME não se responsabilizarão pela inscrição não 

efetivada, em decorrência de pagamento da taxa de inscrição após o dia 05 de dezembro de 2022 ou não recebidas por motivo de ordem 

técnica dos computadores, falha de comunicação ou nos equipamentos, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, 

bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 

6. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

[...] 

6.3.1. A comprovação da doação se dará através da apresentação de atestado ou de laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo 

Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, devidamente autenticado, que comprove que o candidato efetuou a doação de 

medula óssea, bem como a data da doação. Ainda, será aceito a Carteira de Nacional de Doador, devidamente autenticada.  

6.4.1. A comprovação será feita através do envio da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento similar, comprovando a condição 

de desempregado, documento este que deverá ser autenticado em cartório.  

6.5.1. Acessar, no período de 00:00 horas do dia 21 de novembro de 2022 até as 23:59 horas do dia 24 de novembro de 2022, 

observado o horário de Brasília/DF, o Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, no endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E 

CONCURSOS LTDA (www.brbconsultoria.com.br), ler, declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo e submetendo-se 

às normas expressas neste Edital. 

6.8. No dia 28 de novembro de 2022, o candidato deverá verificar, no endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA, mais 

precisamente, na Área do Candidato (www.brbconsultoria.com.br), os resultados da análise das solicitações de isenção do pagamento do valor 

da inscrição. 

6.10. O candidato que tiver seu requerimento de isenção indeferido poderá impetrar recurso entre os dias 29 e 30 de novembro de 2022, ou 

seja, no prazo de 02 (dois) dias após a publicação da relação de solicitações de isenção da taxa de inscrição indeferidas, a ser divulgada no 

endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA (www.brbconsultoria.com.br), não sendo permitida a alteração dos dados 

fornecidos no ato da inscrição e/ou inclusão de documentos. 

6.11. Após a análise dos recursos, será divulgada no dia 01 de dezembro de 2022, na Área do Candidato, o resultado final das respostas para 

as solicitações de isenção (deferido ou indeferido), não cabendo mais recursos. 

6.12. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos e queiram participar do certame deverão acessar o endereço eletrônico da 

BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA (www.brbconsultoria.com.br) até o dia 05 de dezembro de 2022, gerar o boleto bancário e efetuar o 

pagamento até o seu vencimento para participação no certame. 

 

10. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

10.1. A aplicação das provas para os cargos constantes no Quadro I, será realizada na data de 15 DE JANEIRO DE 2023, na cidade de Borda 
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da Mata, em local e horário a serem divulgados oportunamente. 

 

13. DA PROVA DE TÍTULOS (PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR) 

[...] 

13.5. A documentação comprobatória da Prova de Títulos deverá ser enviada via sistema (Área do Candidato), no período compreendido entre 

às 00:00 horas do dia 28 de janeiro de 2023 até às 23:59 horas do dia 29 de janeiro de 2023. Após esse período de envio da 

documentação não será permitida a complementação de qualquer documento, nem mesmo através de pedido de revisão e/ou recurso. 

 

LEIA-SE 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

[...] 

5.8. A inscrição para o concurso público será feita exclusivamente via Internet, através do endereço eletrônico: www.brbconsultoria.com.br, das 

17:00 horas do dia 27 de dezembro de 2022 até as 23:59 horas do dia 26 de janeiro de 2023, observando os procedimentos a seguir. 

d) Recolher até o dia 27 de janeiro de 2023, o valor da taxa de inscrição nas agências bancárias, atentando para seus horários de 

funcionamento e recebimento de boletos em dias úteis e/ou não úteis. 

5.10. É de inteira responsabilidade dos candidatos, informar-se sobre o local onde realizarão as provas do concurso público, a partir do dia 20 

de fevereiro de 2023, por meio da Área do Candidato (com login e senha pessoal), no endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS 

LTDA ME (www.brbconsultoria.com.br). 

5.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA e a BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA ME não se responsabilizarão pela inscrição não 

efetivada, em decorrência de pagamento da taxa de inscrição após o dia 27 de janeiro de 2023 ou não recebidas por motivo de ordem técnica 

dos computadores, falha de comunicação ou nos equipamentos, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem 

como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 

6. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

[...] 

6.3.1. A comprovação da doação se dará através da apresentação de atestado ou de laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo 

Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a 

data da doação. Ainda, será aceito a Carteira de Nacional de Doador, sendo que, para todos os documentos mencionados a serem enviados 

deverá haver declaração escrita de autenticidade ou atestado de autenticidade emitido por servidor público, após comparação. 

6.4.1. A comprovação será feita através do envio da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento similar, comprovando a condição de 

desempregado, acrescida de declaração escrita de autenticidade dos documentos enviados ou atestado de autenticidade emitido por servidor 

público, após comparação. 

6.5.1. Acessar, no período de 17:00 horas do dia 27 de dezembro de 2022 até as 23:59 horas do dia 05 de janeiro de 2023, observado 

o horário de Brasília/DF, o Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, no endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS 

LTDA (www.brbconsultoria.com.br), ler, declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo e submetendo-se às normas 

expressas neste Edital. 

6.8. No dia 09 de janeiro de 2023, o candidato deverá verificar, no endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA, mais 

precisamente, na Área do Candidato (www.brbconsultoria.com.br), os resultados da análise das solicitações de isenção do pagamento do valor 

da inscrição. 

6.10. O candidato que tiver seu requerimento de isenção indeferido poderá impetrar recurso entre os dias 10 e 11 de janeiro de 2023, ou 

seja, no prazo de 02 (dois) dias após a publicação da relação de solicitações de isenção da taxa de inscrição indeferidas, a ser divulgada no 

endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA (www.brbconsultoria.com.br), não sendo permitida a alteração dos dados 

fornecidos no ato da inscrição e/ou inclusão de documentos. 

6.11. Após a análise dos recursos, será divulgada no dia 12 de janeiro de 2023, na Área do Candidato, o resultado final das respostas para as 

solicitações de isenção (deferido ou indeferido), não cabendo mais recursos. 

6.12. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos e queiram participar do certame deverão acessar o endereço eletrônico da 

BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA (www.brbconsultoria.com.br) até o dia 27 de janeiro de 2023, gerar o boleto bancário e efetuar o 

pagamento até o seu vencimento para participação no certame. 

 

10. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

10.1. A aplicação das provas para os cargos constantes no Quadro I, será realizada na data de 26 DE FEVEREIRO DE 2023, na cidade de 

Borda da Mata, em local e horário a serem divulgados oportunamente. 
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13. DA PROVA DE TÍTULOS (PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR) 

[...] 

13.5. A documentação comprobatória da Prova de Títulos deverá ser enviada via sistema (Área do Candidato), no período compreendido entre 

às 00:00 horas do dia 25 de março de 2023 até às 23:59 horas do dia 26 de março de 2023. Após este período, não será permitida a 

complementação de qualquer documento, nem mesmo através de pedido de revisão e/ou recurso. 

 

2.0 DO NOVO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO PÚBLICO 

 

QUADRO VII - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO1 

EVENTOS DATAS PROVÁVEIS 

Publicação do Edital de Abertura de Inscrições Realizado. 

Período de inscrições 27/12 até 26/01 

Período de solicitação de isenção de pagamento do valor da inscrição 27/12 até 05/01 

Divulgação do resultado da solicitação de isenção de pagamento do valor da inscrição, deferidos e indeferidos. 09/01 

Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado das solicitações de isenção de pagamento 10/01 a 11/01 

Divulgação do resultado final das solicitações de isenção de pagamento deferidos e indeferidos, após análise de recursos 12/01 

Último dia para pagamento do valor da inscrição. 27/01 

Divulgação da relação das inscrições 30/01 

Publicação do Edital de Convocação para realização da 1ª Etapa - Provas Objetivas 20/02 

APLICAÇÃO DA 1ª ETAPA - PROVAS OBJETIVAS 26/02 

Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Questões das Provas Objetivas. 28/02 

Prazo para interposição de recursos quanto aos Gabaritos e Questões das Provas Objetivas 01 e 02/03 

Divulgação das Respostas aos Recursos Interportos (Área do Candidato) 13/03 

Divulgação dos Gabaritos retificados (se houver) e das respostas aos recursos 13/03 

Vista das Folhas de Respostas das Provas Objetivas 14/03 

Divulgação do Resultado Preliminar da 1ª Etapa- Provas Objetivas 14/03 

Prazo para interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar da 1ª Etapa - Provas Objetivas e Vista da Folha de 

Respostas 
15 e 16/03 

Divulgação das Respostas aos Recursos Interportos (Área do Candidato) 20/03 

Divulgação do Resultado Definitivo da 1ª Etapa – Provas Objetivas 20/03 

Publicação do Edital de Convocação para realização da 2ª Etapa – Prova de Títulos e Prova Prática 20/03 

APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 25/03 

PERÍODO DE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS VIA SISTEMA 25 e 26/03 

Divulgação do Resultado Preliminar da 2ª Etapa – Prova de Títulos e Prova Prática 03/04 

Prazo para interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar da 2ª Etapa – Prova de Títulos e Prova Prática 04 e 05/04 

Divulgação das Respostas aos Recursos Interportos (Área do Candidato) 07/04 

Divulgação do Resultado Definitivo da 2ª Etapa – Prova de Títulos e Prova Prática 07/04 

Divulgação do Resultado Final do Concurso Público 07/04 

 

As demais disposições do Edital de Abertura de Inscrições, bem como as Errata nº 001 e 002, continuam inalteradas. 

 

Borda da Mata-MG, 27 de dezembro de 2022. 

 

 

AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
1O cronograma de atividades está sujeito a alterações. 


