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Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2021 

 

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RETIFICAÇÃO DO ANEXO II 

 

O Prefeito do Município de Caldas/MG, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento deste Concurso 
Público especialmente nomeada pela Portaria nº 36 de 05 de maio de 2021, usando das atribuições legais: 

 

I.  DIVULGA, através do presente instrumento, a Relação dos candidatos inscritos - Geral e a Relação 
dos candidatos inscritos com Deficiência (PCD) no presente certame, cujas inscrições foram 
consideradas DEFERIDAS E HOMOLOGADAS. 

 
As Listagens se encontram em ORDEM ALFABÉTICA, separadas por CARGO e estão disponíveis para 
consulta através da Internet no endereço www.directacarreiras.com.br e demais meios indicados no Edital 
Completo. 
 
Possíveis alterações referentes aos dados ora divulgados que mereçam correções, inclusões e/ou 
exclusões, deverão ser realizadas pelo candidato, detalhando e informando a retificação a ser 
procedida, através de recurso, nos moldes do edital completo. 

 
II. RETIFICA, o ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E/OU SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS para os 

cargos: 
a) “3.10 - Engenheiro Civil” exclui-se a Lei Federal Nº 12.378/10 - Regulamenta o exercício da 
Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências. 
 
b) “3.11 – Professor de Educação Básica I” exclui-se a indicação dos livros: CURTO, L.M.; MURILLO, 
M.M.; TEIXIDÓ, MM. Escrever e ler: como as crianças aprendem e como o professor pode ensiná-las a 
escrever e ler. Porto Alegre: Artmed, 2000. Volume I.   
LERNER, D. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre; Artes Médicas, 
2007.  
SMOLE, K.; DINIZ, M.I. Ler e escrever e resolver problemas. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital, que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços 
www.directacarreiras.com.br e www.caldas.mg.gov.br e no Jornal “Diário Online AMM”, visando atender ao 
restrito interesse público. 

 

Caldas/MG, 17 de agosto de 2021. 
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