
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ ES 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2019 – REFERENTE AO EDITAL Nº 02/2019  
 

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 002/2019 do EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019/PMJN 13 DE AGOSTO DE 2019,  referente ao Concurso 
Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para diversos cargos de 
nível superior para atender demandas da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, SAAE e 
IPSJON mediante as condições especiais estabelecidas no edital supracitado e seus Anexos. 

 
1)  ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 
Onde lê-se: 
S35 – CONTADOR: CARGA HORÁRIA SEMANAL:30H 
S36 – CONTROLADOR: CARGA HORÁRIA SEMANAL:20H 
  

Leia-se: 
S35 – CONTADOR: CARGA HORÁRIA SEMANAL:40H 
S36 – CONTROLADOR: CARGA HORÁRIA SEMANAL:40H 
 

 
2)  ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 
Segue cronograma previsto alterado: 

ETAPAS DATA 
PROPOSTAS 

Publicação do Edital de abertura 13/08/2019 

Período de inscrições pela Internet 15/08 a 16/09/2019 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  15 a 19/08/2019 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 30/08/2019 

Recurso contra o indeferimento da isenção 02 e 03/09/2019 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 12/09/2019 

Último dia para pagamento do boleto bancário 17/09/2019 

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos  

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

 Divulgação preliminar das inscrições 

 

02/10/2019 

 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 

 

03 e 04/10/2019 



 

 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  

 

 

 

16/10/2019 

Realização da Prova Objetiva  27/10/2019 

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva  30/10/2019 

 Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva   

31/10 e 01/11/2019 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova 
Objetiva  

 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva  

 Resultado preliminar da Prova Objetiva 

 

 

27/11/2019 

 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 28 e 29/11/2019 

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

 Resultado final da Prova Objetiva 

 Convocação para as provas de títulos 

 

10/12/2019 

 Entrega dos títulos 12 e 13/12/2019 

Resultado preliminar da Prova de Títulos 03/01/2020 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova de Títulos 06 e 07/01/2020 

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

 Resultado final da Prova de Títulos 

 Resultado final do Certame 

 

17/01/2020 

 
3) ANEXO V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1) CONHECIMENTOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (ênfase em seguridade social) 
Onde lê-se: 
“...O Fundo Público e o Financiamento das Políticas Públicas: Os Impostos, Taxas e Tributos 
Federais, Estaduais e Municipais. Os grandes sistemas das Políticas Públicas Brasileiras: A 
Seguridade Social, o SUS, o SUAS e o FUNDEB....” 
Leia-se: 
CONHECIMENTOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (ênfase em seguridade social) 



 
“...O Fundo Público e o Financiamento das Políticas Públicas: Os Impostos, Taxas e Tributos 
Federais, Estaduais e Municipais. Os grandes sistemas das Políticas Públicas Brasileiras: A 
Seguridade Social, o SUS, o SUAS...” 
 
3.2) CARGO: ANALISTA PÚBLICO ADMINISTRATIVO 
Onde lê-se: 
“...Noções de Arquivologia: Arquivística: princípios e conceitos. Legislação arquivística. Gestão 
de documentos. Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de 
documentos. Classificação de documentos de arquivo. Arquivamento e ordenação de 
documentos de arquivo. Tabela de temporalidade de documentos de arquivos...” 
Leia-se: 
“...Gestão de documentos. Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e 
expedição de documentos. Classificação de documentos de arquivo. Arquivamento e ordenação 
de documentos de arquivo. Tabela de temporalidade de documentos de arquivos...” 
 
3.3) CARGOS: S11 – CONTADOR; S33 – CONTADOR; S34 CONTROLADOR; S35 – 
CONTADOR; S36 – CONTROLADOR. 
Inclui-se: Manual de Contabilidade Pública aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro 
Nacional. 
 
4) DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO  

De acordo com o item 4.7.1 do edital nº 02/2019, o Candidato que tenha pago sua taxa até a 
presente data e sentir-se prejudicado motivado exclusivamente pela mudança do dia de 
realização da prova objetiva de 20/10/2019 para 27/10/2019, poderá solicitar a devolução do 
valor da inscrição, até o dia 17/09/2019, devendo observar os procedimentos a seguir: 
4.1. Do pedido de devolução do valor da inscrição: 
4.1.1. O candidato inscrito com taxa de inscrição paga até a data deste, deverá enviar para o e-
mail concursojn@fsjb.edu.br  
a) o pedido de devolução (no corpo do e-mail); 
b) cópia do CPF;  
c) cópia do comprovante de pagamento; e 
d) indicar: banco e conta corrente ou poupança em nome próprio (titular da conta). 
4.1.2. O candidato que solicitar devolução do valor da inscrição será automaticamente excluído 
do Certame. 
 
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 30 de agosto de 2019. 
 
 
 

 OTÁVIO ABREU XAVIER 
PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 


