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Prova para o concurso da Guarda 
Municipal será neste domingo

Para ter acesso ao local, candidato deve levar o Comprovante Defi nitivo de Inscrição 

A prova objetiva de 
múltipla escolha para 
o concurso da Guarda 
Municipal de Brumadi-
nho será realizada nes-
te domingo, 19 de ou-
tubro. Com duração de 
três horas, a prova co-
meça às 14 h e termina 
às 17h.

Um total de 2.977 
candidatos concorre a 
160 vagas oferecidas 
no concurso. Os concor-
rentes foram distribuí-
dos por cinco locais pa-
ra a realização da prova: 
Escola Estadual Paulina 

para o início da prova, 
O candidato deve im-

primir o Comprovan-
te Definitivo de Inscri-
ção (CDI), disponível no 
endereço eletrônico da 
Fundação Guimarães 
Rosa, pelo link http://
www.fgrconcursos.org.
br/inscricoes/concursos.
php?id=55.  Caso en-
contre problemas com a 
impressão do documen-
to, o candidato deve en-
trar em contato com a 
Fundação pelo telefone 
(31) 3263-1615.

No CDI, constam o 

Cachoeira da Usina, em Aroucas ! Foto: Thiago França Duarte
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Aluotto, Escola Estadual 
Paulo Neto Alckmin, Es-
cola Municipal Lidima-
nha Augusta Maia, Siste-
ma Pedagógico Semear 
e Faculdade Asa.

A Prefeitura alerta os 
candidatos sobre a pon-
tualidade, sobretudo 
porque, a partir da meia 
noite de sábado, começa 
o horário de verão, quan-
do os relógios devem ser 
adiantados uma hora. 
Para evitar contratempo, 
o candidato deve chegar 
ao local 60 minutos an-
tes do horário previsto 

número de inscrição, o 
nome completo, a da-
ta de nascimento, o nú-
mero do documento de 
identidade do candida-
to, bem como a data, o 
horário e o local de rea-
lização das provas, além 
de outras orientações 
úteis ao candidato.

Para ter acesso ao lo-
cal da prova, o candi-
dato deve levar o Com-
provante Definitivo de 
Inscrição, além do mes-
mo documento de iden-
tidade, com foto, apre-
sentado na inscrição.
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Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Brumadinho/MG. A PMB torna público que a empresa Helena Karan  Amorim Neta CPF 119.353356-26 ME,no PP-101/14, foi 
inabilitada por deixar de apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), do Instituto Nacional de Previdência e a empresa Imporluc Comér-
cio, Importação e Exportação Ltda.no PP- 50/14, por não ter apresentado a Declaração de conformidade  com a Redação do artigo 36 da Lei 
Orgânica do Município, conforme Anexo VI.Fica aberto o prazo previsto manifestação. Antônio Brandão-Prefeito.

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG torna público o 3º termo aditivo do nº 80/2013, firmado com a empresa EMPROL LOCADORA E EMPREEN-
DIMENTO LTDA, para prorrogação de vigência contratual até 28 de junho de 2015. Vlr. R$563.500,00 Antônio Brandão/Prefeito.
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