PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE
Estado de Minas Gerais
ERRATA 002/2019
_______________________________________________________________
CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE CABO VERDE/MG
A Comissão de Acompanhamento do Concurso Público do Município de Cabo Verde/MG, nomeada
através da Portaria especificamente para esta finalidade, neste ato por seu Presidente, no uso de
suas atribuições legais, publica ERRATA 002/2019 junto ao Edital de Concurso Público, passando
as disposições abaixo especificadas vigorar com as seguintes redações:
O ANEXO II – CRONOGRAMA - PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE
REDAÇÃO
CRONOGRAMA

DATA

HORÁRIO (horário de Brasília)

Inscrições via site (www.cabraleoliveira.com.br)

12/08/19 a
12/09/19

24 hs

*Prazo para pedido de isenções dos valores de inscrições
e condições especiais para fazer as provas

12 a 20 de
agosto de
2019

24 hs

* Lista dos candidatos que tiveram deferido/indeferido os 26 de Agosto
pedidos de isenção do valor de inscrições.
de 2019

À partir da 14:00hs

*Prazo para interposição de recurso acerca do 27 a 29 de
deferimento/indeferimento do pedido de isenção e Agosto de
condições especiais
2019

24 hs

*Lista definitiva dos candidatos que tiveram
08 de
deferido/indeferido os pedidos de isenção do valor de Setembro de
inscrições e condições especiais.
2019

24 hs

*Ultimo dia para pagamento das Inscrições

16 de set de
2019

24 hs

* Resultado parcial da homologação das inscrições

27 de set de
2019

À partir das 14:00 hs

* Lista dos candidatos que farão as provas em condições 27 de set de
especiais
2019

À partir das 14:00 hs

* Prazo para interposição de recurso contra a De 30 de set
homologação das inscrições, isenções de inscrições e a 02 de out
portadores de deficiências
de 2019

24 h

* Resultado final da homologação das inscrições/Locais 10 de out de
de Provas.
2019

À partir das 14:00 hs
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** Prova Escrita/Objetiva

03 de nov de
2019

Das 14 às 17:00hs

* Divulgação do Gabarito da Prova Escrita/Objetiva

04 de nov de
2019

À partir das 18:00 hs

* Prazo para Interposição de Recursos acerca do gabarito 05 a 07 de
nov de 2019
da prova escrita

Até as 17:00hs

* Divulgação do Gabarito final e do Resultado Preliminar 22 de nov de
2019
e Respostas a recursos

À partir das 14:00 hs

*Prazo de Recurso referente aos resultados Preliminares

25 a 27 de
nov de 2019

Até as 17:00hs

* Resultado Definitivo da Prova Objetiva

02 de dez de
2019

À partir das 14:00 hs

* Convocação para Prova Prática

04 de dez de
2019

A partir das 14:00 hs

** Prova prática

15 de dez de
2019

Das 07 às 12 horas

** Resultado prova Prática

20 de dez de
2019

A partir das 14 hs

* Prazo para interposição de Recursos acerca do De 23 da 27
de dez de
resultado da prova prática
2019

A partir das 14 hs

* Resultado da Prova Prática após recursos
* Resultado Definitivo e Homologação do Concurso
Público

03/01/2020

A partir das 14:00 hs

06/01 de
2020

A partir das14:00hs

Eventuais menções no corpo do Edital, que divirjam das disposições nesta Errata apresentadas,
deverão ser desconsideradas, vigorando as novas redações aqui apresentadas.
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.
Nada mais.
Cabo Verde, 27 de setembro de 2019.

Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo
Presidente

