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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS/MG 

Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2021 
 

 

2º EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA PARA O CONCURSO 
PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2021 e ANEXO II 

 
O Prefeito do Município de Caldas/MG, usando das atribuições legais, com a supervisão da Comissão 

de Acompanhamento deste Concurso Público especialmente nomeada pela Portaria nº 36 de 05 de maio de 
2021 determina as seguintes retificações no Edital Completo: 

 
 

I. Alteração do requisito do Cargo: 3.11 - Professor de Educação Básica I para: “Formação em Curso 
Superior de Graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior” que por equívoco, 

inicialmente foi divulgada incorretamente, pois de acordo com a LEI Nº 2.364/2019, art. 52,: “Constitui de 

requisito mínimo para ingresso na Carreira, a formação: I – Para o Professor de Educação Básica, Educação 
Infantil e anos iniciais do ensino fundamental – em nível superior, em curso de licenciatura plena em 
pedagogia ou curso normal superior.” 

II. Alteração do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E/OU SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS para o 
cargo “3.04 - Médico Veterinário”: 
a) Onde se lê: Fisiologia dos animais domésticos; Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; 

Legislações sanitárias (Federal e Estadual/SP),  
Leia-se: Fisiologia dos animais domésticos; Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; 
Legislações sanitárias (Federal e Estadual). 

b) Exclui-se a indicação da Resolução nº SS Nº 28 DE 25/03/2013 - Aprova Norma Técnica que 
disciplina os serviços de necrotério, serviço de necropsia, serviço de somato conservação de 
cadáveres, velório, cemitério e as atividades de exumação, cremação e transladação, e dá outras.  
 

 

Os candidatos inscritos para o cargo de Professor de Educação Básica I que devido a alteração acima não se 
enquadrarem nos requisitos e que efetuaram pagamento do boleto até a data da publicação deste edital, 
poderão solicitar o reembolso ou troca de cargo através do e-mail: contato@directacarreiras.com.br em até 03 
dias da data desta publicação. 

 
 
 

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, 06 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

AILTON PEREIRA GOULART 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALDAS/MG 
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