CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA - AM
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 02
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 001/2012
A retificação se deve a decisão do Tribunal de Contas nos autos do processo n° 01/2012 e ao termo de ajustamento de conduta
firmado entre o Ministério Público de Contas e o Município de Iranduba, com ratificação do Tribunal de Contas.
Sr. Francisco Elaime Monteiro da Silva, Presidente da Câmara de Iranduba - AM, torna público a retificação do Edital 001/2012,
publicado dia 06 de janeiro de 2012.

1 - Leia-se como consta e não como constou:
CÓDIGO DOS CARGOS, CARGOS, TOTAL DE VAGAS, VENCIMENTO, JORNADA SEMANAL, VALOR DA INSCRIÇÃO,
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS
TABELA DE CARGOS
Código

Cargo

Escolaridade

20199188

Auxiliar de
Serviços Gerais

Ensino Fundamental Completo

20299188

Auxiliar
Legislativo

10199188

Vigia

Ensino Fundamental Incompleto

30199188

Assistente
Legislativo

Ensino Médio Completo

30299188

Motorista

Valor da
Inscrição

R$
50,00

Vagas

Vagas
PNE

Salário /
C.H.

Requisitos Mínimos Exigidos

2

1

R$ 678,00
30 H

Ensino Fundamental Completo

2

1

2

-

2

1

2

-

R$ 60,00

R$ 895,84
30 h
R$ 779,34
30 h
R$ 1.360,59
30 h
R$ 1.360,59
30 h

Ensino Fundamental Completo
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo, CNH
categoria “D”

3.1. As inscrições poderão ser realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.institutoqualicon.org.br, no período das 9h
do dia 18 de Janeiro às 21h ao dia 20 de fevereiro de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF e as informações contidas
neste Edital, que estarão disponíveis no referido endereço eletrônico. Após a data e o horário especificados acima, o acesso às
inscrições estará bloqueado;
3.3.1. O candidato deve efetuar o pagamento referente à taxa de inscrição, POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO, pagável em toda a
rede bancária, com vencimento para o dia 21 de fevereiro de 2013;
3.3.2. O boleto bancário, utilizado para o pagamento da taxa de inscrição, estará disponível no endereço eletrônico
www.institutoqualicon.org.br, através do “link” correlato ao Concurso da Câmara Municipal de Iranduba, até a data de
pagamento das inscrições, 21 de fevereiro de 2013;
4.3. Os pedidos de devolução total da taxa de inscrição, poderão ser realizados no dia 18 de janeiro de 2013 das 09h às 12h e das
13h às 18h, horário oficial de Iranduba, pelo Posto de Recebimento do Instituto Qualicon, na sede da Câmara Municipal de
Iranduba, pessoalmente ou por Procuração;
5.3.1. Preencher o REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO on-line, disponível no site do Instituto Qualicon até o
dia 18 de janeiro de 2013, até às 17 horas, horário oficial de Iranduba;
5.3.3. Entregar no Posto de Recebimento do Instituto Qualicon, no dia 18 de janeiro de 2013, aos cuidados do Departamento de
Planejamento, Desenvolvimento e Execução de Concursos, identificando no envelope lacrado REF: CÂMARA MUNICIPAL DE
IRANDUBA – SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO”:
5.10. Os candidatos que obtiverem indeferimento do pedido de isenção do valor da taxa de inscrição, caso queiram participar do
Certame, deverão gerar boleto bancário com o valor integral da inscrição através do endereço eletrônico:
www.institutoqualicon.org.br, conforme instruções constantes no Capítulo III, deste Edital. O boleto bancário poderá ser
impresso e quitado até a data limite de 21 de fevereiro de 2013;
8.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Iranduba - AM na data prevista de 07 de abril de 2013, observado o horário
oficial de Iranduba/AM.
8.2. Os locais e horários serão comunicados oportunamente através de Edital de convocação para as provas a ser publicado na
Imprensa Oficial do Município, em listas que serão afixadas no Paço Municipal da Câmara de Iranduba e através da Internet no
endereço www.institutoqualicon.org.br, a partir de 27 de março de 2013;

10.2. Os documentos relativos à Prova de Títulos deverão ser entregues no Posto de Recolhimento na Prefeitura de Iranduba, nos
dias 24 e 25 de abril de 2013, das 09h as 12h e das 13h as 18h, aos cuidados do Departamento de Planejamento,
Desenvolvimento e Execução de Concursos, identificando no envelope REF: CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA – TÍTULOS, onde
o candidato receberá um protocolo de entrega do documento. A abertura do envelope e análise será realizada somente nas
dependências do INSTITUTO QUALICON;
11.1. A Prova Prática será realizada na cidade de Iranduba/AM na data prevista de 02 de junho de 2013 em local e horário a
serem comunicados através de listas que estarão afixadas na Câmara Municipal de Iranduba, e disponíveis para consulta através
da Internet no endereço www.institutoqualicon.org.br, a partir do dia 22 de maio de 2013;
12.2. A prova do Teste de Capacitação Física será realizada sob a responsabilidade do Instituto Qualicon, na cidade de Iranduba,
na data prevista de 02 de junho de 2013;
12.3. Os candidatos serão informados quanto ao local da prova, e horários oportunamente por meio de Edital de Convocação,
publicado no Diário Oficial e divulgado no endereço eletrônico do Instituto Qualicon, www.institutoqualicon.org.br e em listas
afixadas na sede da Câmara Municipal de Iranduba a partir do dia 22 de maio de 2013;

2 - Cronograma – Leia-se como consta e não como constou:
Todas as datas de execução do concurso passarão a seguir o cronograma a seguir.
DATAS
18/01/13 a 20/02/13 Período de Inscrição via Internet.

EVENTOS

18/01/2013

Período de solicitação do cancelamento das inscrições e devolução da taxa via posto de Recolhimento na
Câmara Municipal de Iranduba.

18/01/2013

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição via posto de Recolhimento na Câmara Municipal
d e I ra n d u b a .

18/01/2013

Período de entrega do Laudo Médico no Posto de Recolhimento na Câmara Municipal de Iranduba.

18/01/13 a 20/02/13 Período de envio do Laudo Médico via Sedex ou carta com AR para o Instituto Qualicon.
14/02/2013

Divulgação das solicitações de isenção das taxas de inscrição no site do Instituto Qualicon.

21/02/2013

Data limite para pagamento das inscrições.

26/02/2013

Divulgação do status da inscrição do candidato via site.

27/03/2013

Afixação das listas na CÂMARA contendo local de prova, para consulta por parte dos candidatos e
divulgação no site do INSTITUTO QUALICON.

27/03/2013

Publicação do Edital de Convocação no jornal oficial para realização das Provas Objetivas.

07/04/2013

Aplicação das Provas Objetivas

08/04/2013

Divulgação dos gabaritos na CÂMARA e no site do INSTITUTO QUALICON.

09 e 10/04/2013

Prazo para interposição de recurso referente aos gabaritos e aplicação das Provas Objetivas via site do
Instituto Qualicon.

23/04/2013

Envio da Resposta dos Recursos interpostos e das listas de resultado provisório para divulgação à
CÂMARA.

23/04/2013

Divulgação do Resultado Provisório das Provas Objetivas no Paço Municipal, em jornal oficial e no site do
INSTITUTO QUALICON.

24 e 25/04/2013

Período de envio dos Títulos para o INSTITUTO QUALICON Posto de entrega na prefeitura de Iranduba.

24 e 25/04/2013

Prazo para interposição de recurso referente à divulgação do resultado provisório das Provas Objetivas via
site.

Até 12/05/2013

Período de correção dos Títulos pelo INSTITUTO QUALICON.

13/05/2013

Envio das Notas da prova e Título para CÂMARA.

14/05/2013

Publicação das Notas de Títulos.

15 e 16/05/2013

Prazo para interposição de recurso referente á Nota de Título através do Site do INSTITUTO QUALICON.

Até 21/05/2013

Período de análise de recursos das Notas de Título pelo INSTITUTO QUALICON.

22/05/2013

Publicação do Resultado Final da prova objetiva e títulos.

DATAS
22/05/2013

EVENTOS
Publicação do Edital de Convocação para os testes físicos e práticos no jornal oficial pelo CÂMARAI.

02/06/2013

Teste Físico para o cargo de Vigia - Manhã

02/06/2013

Aplicação da Prova Prática de Motorista - Tarde

03 e 04/06/2013

Prazo recursal referente ao teste Físico de Vigia e Prático de Motorista via site.

12/06/2013

Divulgação dos resultados provisórios referente ao Teste Físico e Prova Prática.

13 e 14/06/2013

Prazo recursal referente ao resultado provisório do Teste Físico e Prova Prática.

20/06/2013

Resultado Final e Homologação do concurso para os cargos de Vigia e Motorista.

3- Ficam mantidas as demais disposições do Edital de Retificação 01 do Concurso Público 001/2012.

Francisco Elaine Monteiro da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Iranduba,

Iranduba, 14 de janeiro de 2013.

