PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE EMANCIPAÇÃO 10.704 DE 27 DE ABRIL DE 1992
CNPJ: 66.232.521/0001-82
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU/MG, no uso de suas atribuições legais, para todos os efeitos,
através da Comissão Especial para Fiscalização e Acompanhamento deste Processo Seletivo Público, através da Portaria nº
133/2018, RESOLVE:
I. Retificar o Cronograma do Processo Seletivo, tendo em vista que não há prova de títulos no certame;
ANEXO I - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
(As datas deste cronograma poderão sofrer eventuais alterações enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser
respeito circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado).
Data
Evento
07/05/2018
Publicação da íntegra do edital de abertura.
14/05/2018 a 25/05/2018
Período de inscrições VIA INTERNET dos candidatos ao Processo Seletivo Público com
pagamento da taxa de inscrição
14/05/2018 a 15/05/2018
Período para requisição de isenção da taxa de inscrição
17/05/2018
Divulgação dos candidatos com o pedido de isenção da taxa de inscrição deferida.
25/05/2018
Último dia pagamento da taxa de inscrição
25/05/2018
30/05/2018
05/06/2018

10/06/2018
11/06/2018
20/06/2018
26/06/2018
29/06/2018

No prazo máximo de 15
(quinze) dias após terem sido
ultimadas todas as etapas
editalícias.

Último dia para os candidatos no Processo Seletivo Público efetuar o envio ou a entrega do
laudo médico para concorrer como deficiente
Divulgação do mapa estatístico (candidatos x vagas) e da
relação de candidatos inscritos
Divulgação do local de realização da prova escrita e objetiva e confirmação de data e horários
de realização das provas e parecer dos recursos sobre a divulgação da relação de candidatos
inscritos
Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI de todos os candidatos
Realização da prova escrita e objetiva
Divulgação dos gabaritos das provas escritas e objetivas.
Divulgação do gabarito definitivo e parecer dos recursos sobre os gabaritos das provas escritas
e objetivas o resultado das provas escritas e objetivas
Divulgação do parecer sobre o Resultado das provas escritas e objetivas e o Resultado
classificatório.
Divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação, contemplando somente os
candidatos classificados e excedentes), depois de decorrido o prazo recursal e emitidos os
respectivos pareceres.
Divulgação do resultado final definitivo apto à homologação pelo Prefeito Municipal.

II. Definir o prazo de 01 (um) dia útil para apresentação de recursos na forma prevista do Item 8 do Edital de Processo
Seletivo Simplificado nº 001/2018, contado da data da publicação deste Edital através do Sistema Eletrônico de Interposição de
Recursos (área do candidato), com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato,
conforme disposições contidas no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br, no link correspondente ao Processo Seletivo
Simplificado.
III. O presente Edital e a Listagem Completa estão disponíveis no endereço eletrônico: www.w2consultores.com.br e no
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal.
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI DE EMANCIPAÇÃO 10.704 DE 27 DE ABRIL DE 1992
CNPJ: 66.232.521/0001-82
São João do Manhuaçu/MG, 07 de Junho de 2018.

SERGIO LÚCIO CAMILO – Prefeito Municipal
DOUGLAS LUIZ DORNELAS – Presidente da Comissão
FERNANDA MARTINS SCHETTINO – Secretário da Comissão
ÂNGELA MARTINS ROSA – Membro da Comissão
MARIA APARECIDA DO CARMO FLORENÇO – Suplente da Comissão

