
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 10/2019/CPCM, 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA 

1 

Torna público o resultado do julgamento dos 
recursos contra as notas das provas de redação 
de nível médio e superior e os resultados das 
provas de redação após recursos, nos termos do 
Edital nº 01/2018/CPCM. 

 

A Câmara Municipal de Ponte Nova e a Fundação de Desenvolvimento da 

Pesquisa (Fundep), nos termos do Edital nº 01/2018/CPCM, tornam público o 

resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as notas das provas de 

redação de nível médio e superior, bem como os resultados das provas de 

redação após recursos, estando as informações e as relações disponíveis para 

qualquer interessado no quadro de editais da Câmara e nos endereços 

eletrônicos www.pontenova.mg.leg.br e www.gestaodeconcursos.com.br. 

O resultado individual do julgamento do recurso encontra-se disponível no portal 

da Fundep, na área do candidato. 

Nos termos das alíneas “e” dos itens 10.4.1. e 10.4.2. do Edital nº 01/2018/CPCM, 

candidatos que pretenderem utilizar o exercício da função de jurado para eventual 

desempate na classificação deverão encaminhar documento comprobatório, 

fornecido pelo órgão competente, no período de 07 a 18 de março de 2019: 

I) Pessoalmente ou por terceiro, no horário das 9h às 11h30min ou das 13h30min 

às 16h30min, em dias úteis, ou por meio dos Correios, via Sedex ou carta com 

aviso de recebimento – AR, para a Fundep, no endereço: Gerência de Concursos 

da Fundep, Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Unidade Administrativa II, 3º 

andar, Campus Pampulha da UFMG, Belo Horizonte, MG, CEP 31270-010;  

II) Pessoalmente ou por terceiro, no horário de 12 às 18 horas, em dias úteis, ou 

por meio dos Correios, via Sedex ou carta com aviso de recebimento – AR, para a 

Câmara, no endereço: Câmara Municipal de Ponte Nova, Av. Dr. Cristiano de 

Freitas Castro, nº 74, Chácara Vasconcellos, Ponte Nova, MG, CEP 35430-037.  

III) Por meio eletrônico (upload) no portal da Fundep, no endereço 

www.gestaodeconcursos.com.br, área do candidato.  

Demais informações: portal da Câmara, no endereço www.pontenova.mg.leg.br 

ou pelo telefone 31 3819-3250. 

Ponte Nova - MG, 28 de fevereiro de 2019. 
 

Ana Maria Ferreira Proença 
Presidente da Câmara Municipal 

 
Afonso Mauro Pinho Ribeiro 

Presidente da Comissão de Concurso 
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