
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ ES 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2019  

 

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. 

 

I - DO ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 

Prorroga-se as inscrições, alteram-se as datas previstas para o período de inscrição e último dia 

para pagamento do boleto bancário, conforme segue: 

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 

ETAPAS DATA 
PROPOSTAS 

Publicação do Edital de abertura 31/05/2019 

Período de inscrições pela Internet 04/06 a 09/07/2019 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  06 e 07/06/2019 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 27/06/2019 

Recurso contra o indeferimento da isenção 27 e 28/06/2019 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 03/07/2019 

Último dia para pagamento do boleto bancário 10/07/2019 

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos  

 Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com 
Deficiência – PCD 

 Divulgação preliminar das inscrições 

 

25/07/2019 

 Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e 
dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência - 
PCD 

 Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

 

25 e 26/07/2019 



 
 

 Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de 
atendimento especial e dos candidatos que se declararam como 
Pessoa com Deficiência – PCD 

 Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

 Divulgação da homologação das inscrições 

 Divulgação do quantitativo inscrito por cargo 

 Divulgação dos locais da Prova Objetiva  

 

 

 

31/07/2019 

Realização da Prova Objetiva  04/08/2019 

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva  06/08/2019 

 Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva   

07 e 08/08/2019 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova 
Objetiva  

 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva  

 Resultado preliminar da Prova Objetiva 

 

 

10/09/2019 

 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 11 e 12/09/2019 

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

 Resultado final da Prova Objetiva 

 Convocação para as probas de títulos 

 

26/09/2019 

 Entrega dos títulos 30/09 e 01/10/2019 

Resultado preliminar da Prova de Títulos 29/10/2019 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova de Títulos 30 e 31/10/2019 

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

 Resultado final da Prova de Títulos 

 Resultado final do Certame 

 

22/11/2019 

Demais informações permanecem inalteradas. 
 

JOÃO NEIVA/ES, 08 de julho de 2019. 

 

 OTÁVIO ABREU XAVIER 

PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 


