PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA
Estado de Minas Gerais
Concurso Público nº 01/2019

5ª Retificação do Edital de Concurso Público nº 01/2019
O Município de Aracitaba, através do Prefeito Municipal, Sr. Fábio Alfeu da Silva, e a
Empresa Auctor - Assessoria e Consultoria - Eireli, tornam pública a 5ª Retificação do Edital de
Concurso Público nº 01/2019, nos seguintes termos:

1. Fica alterada a redação do item nº 12.1.6 do Edital de Concurso Público nº 01/2019 no
que se refere a data da prova prática, passando o referido item a vigorar com a seguinte redação:
12.1.6. As provas práticas têm data prevista para o dia 6 de Dezembro de 2020, quando já terão
sido divulgados os resultados das provas objetivas de múltipla escolha, observado o limite de
convocação estabelecido no subitem 12.1., em horários diversos, de acordo com cada cargo,
conforme estabelecido em Edital de Prova Prática que será publicado no dia 27 de Novembro de
2020.
2. O ANEXO I do Edital de Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar com as seguintes
alterações nas datas do item n° 20 em diante:
ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO DO CONCURSO
Datas
Item

Descrição

1

Publicação do Edital
Concurso Público

2

Inscrições

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fases
Superadas
do

Inscrição por isenção da taxa
de inscrição
Publicação da relação de
solicitações
de
isenções
deferidas
Prazo para recurso contra
indeferimento da isenção
Último dia para solicitação de
tratamento especial na prova
objetiva de múltipla escolha
Data limite para comprovação
de inscrições de portadores de
deficiência
Publicação da relação de
inscritos
Prazo
para
recurso
de
confirmação de inscrição
Liberação do cartão definitivo
de inscrição
Publicação da relação de
candidatos x vagas e locais das
provas objetivas de múltipla

20/11/2019
20/01/2020 a
18/02/2020
20/01/2020 a
24/01/2020

Médio/Técnico/Magistério
Fundamental
e Superior
Incompleto/Alfabetizado
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02/03/2020

-

-

03, 04 e
05/03/2020

-

-

-

21/09/2020

21/09/2020

21/09/2020

21/09/2020

28/01/2020
29, 30 e
31/01/2020
18/02/2020
18/02/2020

-

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Aracitaba - MG
Edital nº 01/2019

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA
Estado de Minas Gerais
Concurso Público nº 01/2019

escolha

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

Aplicação da prova objetiva de
múltipa escolha
Divulgação
dos
gabaritos
oficiais preliminares
Prazo para recurso contra os
gabaritos oficiais preliminares
Divulgação
dos
gabaritos
oficiais definitivos e resultado
oficial preliminar da prova
objetiva de múltipla escolha
Prazo para recurso contra o
resultado oficial preliminar da
prova objetiva de múltipa
escolha
Prazo para protocolo dos
títulos
Divulgação do resultado oficial
definitivo da prova objetiva de
múltipa escolha
Divulgação do Edital de
convocação para a prova
prática

-

04/10/2020

11/10/2020

-

05/10/2020

12/10/2020

-

06, 07 e 08/10/2020

13, 14 e 15/10/2020

17/11/2020

17/11/2020

18, 19 e 20/11/2020

18, 19 e 20/11/2020

01 e 02/12/2020

-

25/11/2020

25/11/2020

-

27/11/2020

-

06/12/2020

08/12/2020

08/12/2020

09, 10 e 11/12/2020

09, 10 e 11/12/2020

18/12/2020

18/12/2020

-

-

Aplicação da prova prática
Divulgação do resultado oficial
preliminar da prova prática e
prova de títulos
Prazo para recurso contra o
resultado oficial preliminar da
prova prática e prova de títulos
Resultado FINAL do Concurso

-

Esta Retificação passa a fazer parte integrante do Edital de Concurso Público nº 01/2019,
ratificando-se todas as demais disposições nele constantes e não alteradas pela presente 5ª
Retificação.
Aracitaba, Minas Gerais, 20 de Novembro de 2020.

Fábio Alfeu da Silva
PREFEITO MUNICIPAL
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