
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ ES 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 04/2019 – REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2019  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições legais, torna –se público o Edital de Retificação Nº 001/2019 do EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO Nº001/2019/PMJN 31 DE MAIO DE 2019,  referente ao Concurso 
Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para os cargos de 
Professor “A” (MAPA), Professor “B” (MAPB) e Professor “P” (MAPP), da Secretaria Municipal 
de Educação. 

 
1) INCLUIR NO REFERIDO EDITAL: 

 
“10. DA PROVA DE TÍTULOS:” 
10.16. A veracidade, a autenticada e a legalidade dos títulos de graduação e pós-graduação 
apresentados no concurso público, é de responsabilidade exclusiva do candidato, respondendo 
civil, criminal e administrativamente por seu conteúdo; 
10.17. Todos os títulos apresentados pelos candidatos, para o concurso público, serão 
publicados no portal do candidato e estarão à disposição das autoridades competentes para fins 
de fiscalização e controle contra fraudes. 
10.18. O candidato que tenha submetido título para este edital, fica autorizado a requerer, nas 
datas previstas no cronograma, anexo II, a supressão de título (s), em caso de erro  ou 
inadequação aos termos deste edital.  
10.19. A solicitação de supressão do (s) título (s) deverá ser realizada através do e-mail 
concursojn@fsjb.edu.br devendo constar no corpo do e-mail, nome completo, número de 
inscrição, CPF e cargo pretendido. Em anexo ao mesmo deverá constar cópia do título que 
deverá ser desconsiderado para fins de pontuação neste concurso público. O candidato deverá 
utilizar o mesmo e-mail que fez sua inscrição e enviar o mesmo entre às 6h do primeiro dia e às 
20h do segundo dia, conforme datas previstas no anexo II deste. 
 

2.1) Onde lê-se: 

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO  

ETAPAS DATA 
PROPOSTAS 

 Resultado preliminar da Prova de Títulos 14/11/2019 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova de Títulos 18 e 19/11/2019 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da 
Prova de Títulos 

 Resultado final da Prova de Títulos 

 Resultado final do Certame 

 

06/12/2019 

 

 



 
 
 

Leia-se: 
ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO  

ETAPAS DATA 
PROPOSTAS 

 Pedido de supressão de títulos 25 e 26/11/2019 

 Resultado preliminar da Prova de Títulos 11/12/2019 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova de Títulos 12 e 13/12/2019 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da 
Prova de Títulos 

 Resultado final da Prova de Títulos 

 Resultado final do Certame 

 

27/12/2019 

 

 
3) DISPOSIÇÕES GERAIS: 
3.1) Encontra-se disponível no site www.fsjb.edu.br o edital nº 01/2019 com retificação nº 04, 
atualizado para consulta de todos os interessados. As informações retificadas por este 
documento estão destacadas em itálico, sublinhado e marcado na cor cinza. 
 
3.2) Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do 
site www.fsjb.edu.br ou por meio do telefone (27)  3302-8057, das 12h às 16h e 17h às 21h ou 
pelo e-mail concursojn@fsjb.edu.br ou ainda, pessoalmente em João Neiva - Endereço: Av. 
Presidente Vargas nº 157, centro Joao Neiva (Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 
Juventude e Esporte), das 8h às 11h e 13h às 16h, de acordo com o anexo III.. 

 
JOÃO NEIVA/ES, em 19 de novembro de 2019. 
 
 
 

 OTÁVIO ABREU XAVIER 
PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 


