
Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados
Estado de Minas Gerais

Edital 001-2022

Edital de Retificação I

O IADHED, no uso de suas atribuições, informa que o Edital  do Concurso Público, Edital  01/2022, foi
retificado, conforme detalhamento abaixo, passando a valer como se lê:

O Prefeito de Abadia dos Dourados, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados
que estarão abertas as inscrições para concurso público destinado ao provimento de vagas imediatas  e
formação de Cadastro de Reserva, para cargos de ensino Superior, Médio e Fundamental em seu quadro
permanente de servidores, considerando o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e as
leis municipais que tratam sobre o tema, e alterações, mediante as normas contidas no presente Edital.

9.1.48.1 Somente será permitido que o Candidato leve o Caderno de Provas, após transcorrido 3h (três
horas) de seu início, devendo entregar, obrigatoriamente ao fiscal de sala a Folha de Respostas.
9.1.48.2 Para levar o Caderno de Provas o candidato deverá permanecer dentro de sala aguardando o
tempo mínimo estipulado no subitem 9.1.48.1.

9.1.50 Findo o horário limite para a realização das provas, os candidatos deverão entregar a Folha de
Respostas devidamente preenchidas e assinadas.

9.2.2 A prova objetiva será composta de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) questões, e cada questão conterá
4 (quatro) alternativas de resposta, com uma única resposta correta.

CARGOS DE ENSINO NÍVEL FUNDAMENTAL
Auxiliar de Serviços Gerais – Rural; Auxiliar de Serviços Gerais l; Coveiro; Gari; Mecânico;
Motorista; Operador de Maquinas; Pedreiro; Pintor e Servente de Pedreiro

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES VALOR DE CADA QUESTÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
Língua Portuguesa 10 4 40
Raciocínio Lógico/Matemática 10 3 30
Ética e Legislações 5 3 15
Conhecimentos Gerais 5 3 15
TOTAL 30 questões 100 pontos

10. PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
10.1  A prova prática,  de  caráter  eliminatório,  será  aplicada  aos  candidatos  aos  cargos  de:  Auxiliar  de
Serviços  Gerais  –  Rural;  Auxiliar  de  Serviços  Gerais  l;  Coveiro;  Cozinheira; Gari;  Mecânico;  Motorista;
Operador de Maquinas; Pedreiro; Pintor e Servente de Pedreiro; dentro do quantitativo de corte especificado
abaixo, desde que aprovados nas provas escritas objetivas de múltipla escolha, de acordo com a classificação
obtida, do maior para o menor:

CARGO NÚMERO DE CONVOCADOS PROVA PRÁTICA

Cozinheira 20

Essa retificação passa a valer após a sua publicação e demais disposições permanecem inalteradas. 

Abadia dos Dourados, MG, 30 de novembro de 2022


