PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
2ª Retificação do Edital de Concurso Público nº 01-2018

2ª Retificação do Edital de Concurso Público nº 01-2018 destinado ao provimento de vagas
para cargos da Prefeitura Municipal de Bom Despacho-MG
A Prefeitura Municipal de Bom Despacho-MG, no uso de suas atribuições legais, torna pública aos interessados a 2ª Retificação do Edital para
o concurso público destinado ao provimento de vagas para cargos de ensino médio, técnico e superior em seu quadro permanente de
servidores a fim de prorrogar o prazo de término das inscrições para o dia 5 de julho de 2018. As alterações a que se refere esta retificação
estão elencadas a seguir:
1. O item 5.2.1 passa a vigorar com a seguinte redação:
“As inscrições para o concurso público serão realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico do Unilavras Concursos,
www.unilavrasconcursos.com.br, no período de 11h do dia 28 de maio de 2018 a 23h59min do dia 5 de julho de 2018, observado o
horário oficial de Brasília-DF”.
2. O item 5.2.3 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Para inscrever-se no concurso público, o candidato deverá efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição no endereço eletrônico do Unilavras Concursos,
www.unilavrasconcursos.com.br;
b) preencher e enviar pela Internet o Formulário Eletrônico de Inscrição no período de 11h do dia 28 de maio de 2018 a 23h59min do dia
5 de julho de 2018, observado o horário oficial de Brasília-DF;
c) imprimir o boleto bancário para pagamento do valor da inscrição e quitá-lo, até o primeiro dia útil subsequente ao término do período
da inscrição, em qualquer agência bancária ou seus correspondentes”.
3. O cronograma passa a vigorar com a seguinte redação:

CRONOGRAMA
PROVAS OBJETIVA, DISCURSIVA E DE TÍTULOS

DATAS PREVISTAS

Início das inscrições

28/5/2018 – 11h

Solicitação de isenção do valor da inscrição

Das 11h de 28/5/2018 às
23h59min de 4/6/2018

Término das inscrições

5/7/2018 – 23h59min

Aplicação da prova objetiva e da prova discursiva

29/7/2018

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva

30/7/2018 – 18h

Prazo para interposição de recursos contra o conteúdo das questões da prova objetiva e o
gabarito preliminar

Das 11h de 31/7/2018 às
23h59min de 2/8/2018

Divulgação da análise dos recursos contra a prova objetiva e o gabarito definitivo da prova objetiva

22/8/2018 – 18h

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva

3/9/2018 – 18h

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva

Das 11h de 4/9/2018 às
23h59min de 6/9/2018
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Resultado definitivo da prova objetiva

14/9/2018 – 18h

Divulgação do resultado preliminar da prova discursiva

2/10/2018 – 18h

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva

Das 11h de 3/10/2018 às
23h59min de 5/10/2018

Divulgação do resultado definitivo da prova discursiva

11/10/2018 – 18h

Prazo para envio dos títulos

15/10/2018 a 17/10/2018

Resultado definitivo da prova de títulos e da classificação preliminar no concurso público

5/11/2018 – 18h

Prazo para interposição de recursos contra a classificação preliminar no concurso público

Das 11h de 6/11/2018 às
23h59min de 8/11/2018

Divulgação do resultado final do concurso público

14/11/2018 – 18h

PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

DATAS PREVISTAS

Convocação para a prova de aptidão física

15/10/2018

Aplicação da prova de aptidão física

25/10/2018

Resultado preliminar da prova de aptidão física

26/10/2018

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova de aptidão física

De 29/10 a 31/10/2018

Divulgação do resultado definitivo da prova de aptidão física

7/11/2018

AVALIAÇÃO MÉDICA, APRESENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DOCUMENTOS

DATAS PREVISTAS

Convocação para avaliação médica e entrega de exames laboratoriais (às expensas do candidato) e
apresentação de documentos

19/11/2018

Avaliação médica e apresentação dos documentos

De 26/11 a 29/11/2018

Resultado preliminar da avaliação médica e apresentação de documentos

06/12/2018

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da avaliação médica e o
resultado da apresentação de documentos

De 7/12 a 11/12/2018

Divulgação do julgamento de recursos e dos resultados definitivos da avaliação médica e da
apresentação de documentos

17/12/2018
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CURSO DE FORMAÇÃO

DATAS PREVISTAS

Convocação para o curso de formação

19/12/2018

Período de realização do curso de formação

De 2/1 a 1/2/2019

Resultado preliminar do curso de formação

7/2/2019

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar do curso de formação

De 8/2 a 12/2/2019

Divulgação do julgamento de recursos e do resultado definitivo do curso de formação

18/2/2019

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.
O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta retificação.
Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação.
Bom Despacho-MG, 22 de junho de 2018.

Fernando Cabral
Prefeito Municipal de Bom Despacho-MG
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