ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RETIFICAÇÃO Nº. 02
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2018
A Prefeitura Municipal de Tiradentes-MG, através da JCM - Consultoria
Municipal Ltda., com sustentação no item 17.15 do Edital 001/2018, que regulamenta o
Concurso Público para provimento de cargos de seu quadro de pessoal, COMUNICA as
seguintes retificações no referido edital:
1) Os itens 6.1; 6.2.2; 6.10.2; 6.10.4; 6.14; 6.15; 9.1;9.6.1; 14.1 e 14.2; passam a ter as
seguintes redações:
6.1 – As inscrições serão efetuadas via internet, através do site
www.jcmconcursos.com.br, no período de 8h do dia 11 de fevereiro de
2019 até às 22 horas do dia 12 de março de 2019.
6.2.2 – Período de 11 de fevereiro de 2019 a 12 de março de 2019, exceto
sábados, domingos e feriados.
6.10.2 – O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e entrega
dos documentos exigidos deverá ocorrer, exclusivamente, nos dias 11, 12 e
13 de fevereiro 2019, não sendo aceitos fora do período estabelecido, seja
qual for o motivo alegado, e poderá ser realizado da seguinte forma:
6.10.4 – Será divulgado, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de
Tiradentes e no sítio eletrônico www.jcmconcursos.com.br, o resultado da
análise dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição no dia 25
de fevereiro de 2019.
6.14 – A JCM – Consultoria Municipal Ltda. divulgará a lista das inscrições
efetivadas, no dia 19 de março de 2019, sendo da exclusiva
responsabilidade do candidato a conferência dos dados nela divulgados.
6.15 – A listagem contendo o horário e local de realização das provas,
deverá ser conferida pelo candidato, a partir do dia 2 de abril 2019, através
do site www.jcmconcursos.com.br ou na Prefeitura Municipal de
Tiradentes, no horário de 09h as 11h.
9.1 – Todos os candidatos serão submetidos à prova objetivas que será
realizada no dia 14 de abril de 2019, no município de Tiradentes, em local e
horário a ser informado conforme item 6.15.
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de Tiradentes, estará à disposição dos candidatos interessados, para
eventuais consultas, um exemplar de cada prova.
14.1 – Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no dia 14 de abril
de 2019 às 22h no site www.jcmconcursos.com.br.
14.2 – As listagens com os resultados estarão disponíveis no dia 25 de abril
de 2019 no site www.jcmconcursos.com.br e serão afixadas na sede da
Prefeitura Municipal de Tiradentes.
2) Em decorrência das retificações descritas acima, o Anexo VI, Cronograma Previsto,
passa a ter a seguinte alteração.
Data
Ocorrência
15 de outubro 2018
Publicação do Edital
15 a 17 de outubro de 2018
Prazo para recursos contra o Edital
11 de fevereiro a 12 de março de 2019 Período de inscrições.
Período em que o candidato de baixa renda,
desempregado ou não, que seja capaz de comprovar
insuficiência de recursos, em razão de limitações de
11, 12 e 13 de fevereiro de 2019
ordem financeira, e desde que não possa arcar com o
pagamento da taxa de inscrição sem que comprometa o
sustento próprio e de sua família, poderá requerer a
isenção do pagamento da taxa de inscrição.
Divulgação da relação das isenções de taxa de inscrição
25 de fevereiro de 2019
deferidas e indeferidas.
19 de março de 2019
Divulgação da lista das inscrições efetivadas.
20 a 22 de março de 2019
Prazo para recurso contra a lista de inscrições efetivadas.
Divulgação do local e horário de realização das provas
02 de abril de 2019
objetivas.
Aplicação das provas objetivas (todos os cargos) e
14 de abril de 2019
divulgação do gabarito às 22h.
Prazo para recurso contra questões de provas e gabaritos
15 a 17 de abril de 2019
das provas objetivas.
25 de abril de 2019
Divulgação do Resultado das provas.
26 a 30 de abril de 2019
Prazo para recurso contra Resultado das provas.
10 de maio de 2019
Divulgação do Resultado Final.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados

Prefeitura Municipal de Tiradentes, 05 de dezembro de 2018.

JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL
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