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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N° 01/2022 

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS  

 

COMUNICADO DE REAPLICAÇÃO DO TAF 

 

 
A Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG (PMPM) e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) tornam 
pública o comunicado de reaplicação do TAF. 

 
1. A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) comunica que em atendimento ao item 8.3.1 do Edital, 

será reaplicada o Teste de Aptidão Física (TAF), conforme segue:  

A) Os candidatos que realizaram a prova no dia 17 de setembro de 2022 e que não atingiram o 
desempenho para aprovação serão convocados para reaplicação;  

B) As candidatas em situação gestacional que compareceram no dia 17 de setembro de 2022, serão 
convocadas para realizar a prova em momento oportuno;  

2. Os candidatos aprovados na prova realizada no dia 17 de setembro de 2022 não serão convocados. Para esses 
candidatos o resultado divulgado no dia 04 de outubro de 2022 está mantido.  

3. Candidatos ausentes da aplicação da prova do dia 17 de setembro de 2022, não serão convocados para 
reaplicação, por não terem comparecido na data prevista conforme item (8.4.12 do Edital). 

4. A reaplicação (TAF) será realizada no mês de novembro de 2022, excetuando-se as candidatas em período 
gestacional.  

5. A convocação contendo data, local e horário será publicado com antecedência mínima de 7 (sete) dias de sua 
data de realização, no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal de Pará de Minas e serão divulgadas nos 

endereços: www.parademinas.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br 

6. A reaplicação será de acordo com o regulamento do ANEXO VI.  

Comunica ainda que os recursos interpostos contra o resultado do Teste de Aptidão Física, divulgado em 05/10/2022, 
restaram prejudicados e informamos que novo prazo para interposição de recursos contra a referida fase será 
disponibilizado oportunamente. 

 
 

 

 
Pará de Minas, 26 de outubro de 2022.  
  
 
 

ELIAS DINIZ 
Prefeito de Pará de Minas 
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