ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº. 001/2017
RETIFICAÇÃO Nº. 01
A Prefeitura Municipal de Tiradentes-MG, através da JCM - Consultoria Municipal Ltda., com sustentação no
item 16.11 do Edital 001/2017, que regulamenta o PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2017 PARA
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SÁUDE PARA ATENDER A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - ESF, COMUNICA as seguintes retificações no referido edital:
1) No item 2, no que tange o Agente Comunitário de Saúde (ESF 02) e o Agente Comunitário de Saúde (ESF 03), o
número de vagas passa a ser de 03 para cada.

2) Os itens 7.1, 9.1, 9.6.1, 15.1 e 15.2 passam a ter as seguintes redações:
7.1 – As provas serão objetivas, contendo 30 (trinta) questões e serão:
9.1 – Todos os candidatos serão submetidos à prova escritas/objetivas que será realizada no dia 19
de novembro de 2017, no município de Tiradentes, em local e horário a ser informado conforme item
6.16.
9.6.1 – A partir das 13h do dia 20 de novembro de 2017, na Prefeitura Municipal 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 19 de novembro de 2017 às 22h
no site www.jcmconcursos.com.br.
14.2 – As listagens com os resultados estarão disponíveis no dia 05 de dezembro de 2017 no site
www.jcmconcursos.com.br e serão afixadas na sede da Prefeitura Municipal de Tiradentes.
3) O Anexo V, Cronograma Previsto, passa a ter a seguinte redação:
Data
28 de agosto de 2017
28 a 30 de agosto
18 de setembro a 11 de outubro

Ocorrência
Publicação do Edital
Prazo para recursos contra o Edital

Período de inscrições.

18 a 20 de setembro

Período em que o candidato de baixa renda, desempregado ou não,
que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos, em razão de
limitações de 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.

26 de setembro

Divulgação da relação das isenções de taxa de inscrição deferidas e
indeferidas.
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17 de outubro

18 a 20 de outubro

25 de outubro

19 de novembro

20 a 22 de novembro

05 de dezembro

06 e 07 de dezembro

14 de dezembro de 2017

Ocorrência
Divulgação da lista das inscrições efetivadas.

Prazo para recurso contra a lista de inscrições efetivadas.

Divulgação do local e horário de realização das provas objetivas.

Aplicação das provas objetivas (todos os cargos).

Prazo para recurso contra questões de provas e gabaritos das provas
objetivas.

Divulgação do Resultado das provas.

Prazo para recurso contra Resultado das provas.

Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados

Tiradentes, 1º de setembro de 2017.

José Antônio do Nascimento
Prefeito Municipal
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