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ERRATA 01

PROCESSO SELETIVO
MUNICÍPIO DE POUSO ALTO/MG

A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo do Município de Pouso
Alto/MG, nomeada através da Portaria especificamente para esta finalidade, neste ato
por seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, publica ERRATA 001/2019 junto
ao Edital de Processo Seletivo, passando as disposições abaixo especificadas vigorar
com as seguintes redações:
O item XII – CRONOGRAMA passa a vigorar com as seguintes disposições de
eventos:

CRONOGRAMA

DATA

HORÁRIO

* ...
*

Divulgação

da

lista

de

candidatos

que

tiveram

deferido/indeferido o pedido de isenção do valor de
inscrição
*

Prazo

para

interposição

de

recursos

acerca

23 de outubro
de 2019

do

24 a 28 de

deferimento/indeferimento dos pedidos de isenção do valor

outubro de

de inscrição

11 de
novembro 2019

* Prazo para interposição de recurso contra a homologação
das inscrições, incluindo isenções de taxas e portadores de
deficiências
* Resultado dos recursos e Resultado final da homologação

12 a 14 de
novembro 2019
18 de

das inscrições

novembro 2019

** Prova Escrita/Objetiva

01 de dez 2019

Divulgação

Escrita/Objetiva

24h

2019

* Resultado parcial da homologação das inscrições

*

A partir das 14:00 h

do

Gabarito

Preliminar

da

Prova

02 de
dezembro 2019

A partir das 14:00 h

24 h

A partir das 14:00 h
Das 14 às 17:00 h
A partir das 12:00 h
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* Prazo para Interposição de Recursos acerca do gabarito

03 a 05 de

24h

dezembro 2019

da prova escrita/objetiva
* Divulgação do resultado dos recursos contra o gabarito e
Divulgação da Ata do Resultado Preliminar

16 de

A partir das 14:00 h

dezembro 2019

*Prazo de Recurso referente ao resultado Preliminar

24h

17 a 19 de
dezembro 2019

* Resultado dos recursos ao resultado preliminar e
Resultado Definitivo

23 de

A partir das 14:00 h

dezembro 2019

Homologação do Processo Seletivo

27 de

A partir das 9:00 h

dezembro
2019

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.

Minduri, 23 de outubro de 2019.

Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo
Presidente

