
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ ES 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2019  

 

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. 

 

Onde lê-se: 

8.16. Será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que durante a 

realização das etapas: 

.... 

m) For surpreendido portando celular durante a realização das provas. Celulares deverão ser 

desligados, retiradas as baterias, e guardados dentro do envelope fornecido pela FSJB ao entrar 

em sala, mantidos lacrados e dentro da sala até a saída definitiva do local da realização da prova;  

n) Não atender ao critério da alínea acima e for surpreendido com celular fora do envelope 

fornecido ou portando o celular no deslocamento ao banheiro/bebedouro ou o telefone celular 

tocar, estes últimos, mesmo dentro do envelope fornecido pela FSJB; 

.... 

Leia-se: 

8.16. Será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que durante a 

realização das etapas: 

... 

m) For surpreendido portando celular ou qualquer tipo de eletroeletrônico que possua tecnologia 

incompatível com a garantia de incomunicabilidade dos candidatos, durante a realização das 

provas. celulares e demais eletroeletrônicos deverão ser desligados, retiradas as baterias, e 

guardados dentro do envelope fornecido pela FSJB ao entrar em sala, mantidos lacrados e 

dentro da sala até a saída definitiva do local da realização da prova;  

n) Não atender ao critério da alínea acima e for surpreendido com celular ou qualquer 



 
 
equipamento eletroeletrônico do envelope fornecido ou portando o celular no deslocamento ao 

banheiro/bebedouro ou o telefone celular tocar, estes últimos, mesmo dentro do envelope 

fornecido pela FSJB; 

... 

Onde lê-se: 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

... 

13.23. Integram este Edital, os seguintes Anexos: 

... 

 

Leia-se: 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

... 

13.23. Conforme dispõe o Contrato de Prestação de Serviço da Prefeitura Municipal de João 

Neiva com a Fundação São João Batista,, as questões que serão aplicadas na prova não 

guardam obrigação de ineditismo. 

13.24. Estão impedidos de participar deste edital os funcionários da Fundação São João Batista.  

13.25. Integram este Edital, os seguintes Anexos: 

... 

 

JOÃO NEIVA/ES, em 31 de julho de 2019. 

 

 

 OTÁVIO ABREU XAVIER 

PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 


