ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2019
8º ADITIVO
A Prefeitura Municipal João Pinheiro - MG, pessoa jurídica de direito público, com sede
na Praça Cel. Hermógenes, nº 60, Centro, João Pinheiro, Minas Gerais, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Edmar Xavier Maciel, no uso de suas
atribuições legais, torna público o 8º ADITIVO ao Edital No. 001/2019 do PROCESSO
SELETIVO:
CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do
certame.
DECIDE:
Artigo 1º - Fica retificado o CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES conforme destacado
infra:
ATIVIDADE
Período de inscrição
Local de inscrição
Solicitação de isenção
Resultado do pedido de isenção
Recursos contra o pedido de isenção
Resultado do recurso contra o pedido de
isenção
Homologação dos candidatos pagos e relação
dos candidatos inscritos como pessoa com
deficiência
Recursos contra homologação dos candidatos
pagos, contra a relação dos candidatos
inscritos como pessoa com deficiência,
correções de dados e informações do
candidato.
Resultado dos recursos contra a homologação
dos candidatos pagos, contra a relação dos
candidatos inscritos como pessoa com
deficiência, correções de dados e informações
do candidato.
Data das provas objetivas

DATAS E PRAZOS*
15/10/2019 a 07/11/2019
www.consulpam.com.br e presencialmente
no prédio da Biblioteca Municipal, de
segunda-feira à sexta-feira (exceto feriado),
no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h
15 e 16 de outubro de 2019
29 de outubro de 2019.
30 e 31 de outubro de 2019.
01 de novembro de 2019.

12 de novembro de 2019.

13 e 14 de novembro de 2019.

18 de novembro de 2019.

30 de novembro: Cargos de nível básico e
médio (Período da manhã)

Horário da Prova
Gabaritos preliminares da prova objetiva
Recursos contra os gabaritos preliminares
Resultado dos recursos contra o gabarito
preliminar
Relação dos candidatos aprovados nas provas
objetivas
Recursos contra a relação dos aprovados
Relação das notas da Prova de Títulos
Recursos contra o resultado da prova objetiva
e da prova de títulos.
Respostas dos recursos contra o resultado da
prova de títulos e da prova objetiva
Resultado final
Recurso contra o resultado final
Resposta dos recursos contra o resultado final
Prova Prática

30 de novembro 2019: Cargos de nível
superior (Período da tarde)
Obs: A entrega de títulos ocorrerá no dia da
prova objetiva do candidato.
A ser divulgado
02 de dezembro de 2019
03 e 04 de dezembro de 2019.
23 de dezembro de 2019.
27 de dezembro de 2019.
30 e 31 de dezembro de 2019.
03 de janeiro de 2020.
06 e 07 de janeiro de 2020.
09 de janeiro de 2020.
10 de janeiro de 2020.
13 e 14 de janeiro de 2020.
16 de janeiro de 2020.
A ser divulgada

Artigo 2°- Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2019 e seus
anexos.
João Pinheiro – MG, 18 de dezembro de 2019.
Edmar Xavier Maciel
Prefeito Municipal

