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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A SEXTA FASE 

CURSO DE FORMAÇÃO  

SEGUNDA CONVOCAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ, Estado de Minas Gerais, por motivo de 

desistência de candidato, CONVOCA, o candidato abaixo relacionado, habilitado na 

QUINTA FASE – AVALIAÇÃO MÉDICA ESPECIFICA, para a SEXTA FASE – CURSO DE 

FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUAXUPÉ, a ser realizada de acordo 

com as informações divulgadas neste Edital de Convocação. 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CLASSIFICAÇÃO 

276000565 IVAN APARECIDO DE MELO PEREIRA 17481402 20 

A Sexta Fase – Curso de Formação será realizada na cidade de Guaxupé/MG, em datas 

e horários constantes neste Edital de Convocação. 

O Curso de Formação da Guarda Civil Municipal de Guaxupé obedecerá à conteúdos 

programáticos da Matriz Curricular Nacional para Formação de Guardas Municipais e será 

disciplinado de acordo com Estatuto próprio da Guarda Civil Municipal de Guaxupé, 

podendo ser adaptada à Matriz Curricular Nacional da Segurança Pública, elaborada pela 

Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública. 

O candidato convocado deverá, obrigatoriamente, se apresentar no dia 13/08/2019, para 

matrícula e entrega de documentos, na sede da Escola de Formação, Aperfeiçoamento e 

Especialização da Guarda Civil Municipal de Guaxupé, sediada na Praça Comendador 

Sebastião de Sá, s/n – Centro – Terminal Rodoviário – Guaxupé/MG. 

O Curso de Formação da Guarda Civil Municipal de Guaxupé terá seu início às 07h00 da 

manhã na data de 12/08/2019 com duração diária de 08 (oito) horas/dia, podendo ser 

estendida a critério da coordenação do curso. 

 

Todos os candidatos convocados deverão apresentar para a matrícula no Curso de 

Formação de Guardas Municipais, os seguintes documentos originais: 

• Título de eleitor; 

• CNH; 

• Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

• 02 (duas) fotos 3x4 de fundo branco com camiseta preferencialmente na cor azul 

escura. 
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• 01 (uma) foto 5x7 de fundo branco com camiseta preferencialmente na cor azul 

escura. 

 

O candidato convocado que não comparecer nos dias e horários estipulados neste Edital 

para matrícula no Curso de Formação de Guardas Municipais, serão automaticamente 

excluídos do certame e para seu lugar serão convocados os próximos candidatos de acordo 

com lista classificatória. 

 

A não aceitação do candidato a submeter se ao Curso de Formação de Guardas 

Municipais, pelo período necessário, exclui de imediato o candidato do Concurso Público 

de acordo com artigo 16.1.1 do Edital 01/2018. 

 

Todos os candidatos convocados e inscritos para o Curso de Formação de Guardas 

Municipais, farão jus ao percebimento de bolsa auxílio correspondente a 70% (setenta 

porcento) do vencimento base fixado para o cargo inicial de 3ª Classe, desde a matrícula 

até a sua conclusão, não se figurando neste período, qualquer vínculo empregatício com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ/MG, conforme estabelecido pela Lei 

Complementar n° 002, de 01 de novembro de 2017 de acordo com artigo 16.3 do Edital 

01/2018. 

 

O Curso de Formação poderá ser estendido de acordo com necessidade de adequar a 

grade curricular, podendo para tanto a Administração Pública estender a concessão de 

bolsa formação aos alunos do Curso de Formação de Guardas Municipais pelo período 

que perdurar a extensão. 

 

Os candidatos que não possuírem todos os requisitos necessários na data da matrícula não 

poderão participar do Curso de Formação de Guardas Municipais, sendo convocados os 

próximos candidatos da classificação final constante da homologação da Quinta Fase – 

Avaliação Médica Específica, para verificação da documentação e conseguinte Curso de 

Formação de Guardas Municipais. 

 

Os candidatos em lista de espera ficarão em cadastro reserva para futuras convocações 

para a Sexta Fase – Curso de Formação de Guardas Municipais, dentro da vigência do 

concurso, conforme a necessidade da Guarda Civil Municipal.  

 

O Curso de Formação de Guardas Municipais será realizado em 4 módulos consecutivos 

e interruptos de forma a dar aos recém habilitados treinamento e informações necessárias 

e suficientes para que possam ser promovidos ao primeiro nível da Carreira – Guarda Civil 

Municipal – Terceira Classe.  

 

O não aproveitamento no Curso de Formação de Guarda Civil Municipal de Guaxupé/MG 

implicará em desligamento automático.  

 

Vencidas todas as Etapas, tendo o candidato obtido média suficiente, aprovado na 

avaliação final do Curso de Formação, receberá o Certificado de Conclusão do Curso de 
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Formação de Guardas Municipais, com aproveitamento, e estará apto para ser investido no 

cargo de Guarda Civil Municipal, obtendo todos os benefícios referentes ao Cargo. 

 

O resultado do Curso de Formação será divulgado nos sites do INSTITUTO MAIS 

(www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ/MG 

(www.guaxupe.mg.gov.br), bem como no Diário Oficial Eletrônico de Guaxupé, em data 

ainda em definição.  

 

Não caberá recurso do resultado do Curso de Formação.  

 

O candidato deverá observar também as normas e os procedimentos, contidos no Edital de 

Abertura de Inscrições nº 01/2018, do Concurso Público.  

 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de 

Convocação para a Sexta Fase – Curso de Formação da Guarda Civil Municipal de 

Guaxupé/MG.  

 

 

Guaxupé/MG, 12 de agosto de 2019. 

 

 

JARBAS CORREA FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL DE GUAXUPÉ/MG 


