PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ ES
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 05/2019 – REFERENTE AO EDITAL Nº 02/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais, torna público que realizará, por meio da Fundação São João Batista FSJB, 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 neste Edital e seus
Anexos.
1) INCLUIR NO REFERIDO EDITAL:
“4. DAS INSCRIÇÕES”
4.7.2. Da devolução do valor da inscrição: o candidato que fez a prova objetiva no dia 27 de
outubro de 2019 e sentir-se prejudicado motivado exclusivamente pela reaplicação da prova
objetiva 19/01/2020, poderá solicitar a devolução do valor da inscrição, nos dias 26 e 27/11/2019
(das 12h do primeiro dia até às 20h59 do último dia), exclusivamente através da Central do
Candidato, inclusive informando os dados bancários que deverão ser do próprio candidato:
Banco, agência, conta (informar se é conta corrente ou conta poupança);
4.7.3. O candidato que solicitar devolução do valor da inscrição será automaticamente excluído
do Certame.
“9. DA PROVA OBJETIVA“
9.8.2. O candidato receberá o cartão impresso em papel autocopiativo em duas vias
identificadas.
a) a primeira via a oficial que será utilizada na correção da prova objetiva pela banca
examinadora;
b) a segunda via ficará à disposição do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em malote
lacrado;
b1) em cada sala, a segunda via, será alocada em envelope identificado e que será lacrado com
termo de fechamento, assinados pelos fiscais e os três últimos candidatos;
b2) todos os envelopes de cada local de aplicação das provas objetivas, serão alocados em
malote identificado e que será lacrado com termo de fechamento, assinados pelo chefe de setor,
chefe de fiscais e por dois representantes da comissão do concurso público da PMJN;
c) O correto preenchimento do cartão resposta, o que inclui a identidade de marcação entre a
primeira e a segunda via, e de responsabilidade exclusiva do Candidato. A banca não se
responsabiliza por erros no preenchimento dos cartões respostas.
(...)
9.12. Por decisão das comissões da PMJN e FSJB a prova objetiva aplicada no dia 27 de outubro
de 2019, será reaplicada a todos os candidatos que estiveram presentes, em nova data que
consta do cronograma previsto, anexo II, observados todos os requisitos previstos neste edital.
“10.2. 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, ficando a disposição dos mesmos e das autoridades
competentes para fins de fiscalização e controle contra fraudes.
2) ALTERAR NO REFERIDO EDITAL:
2.1) Onde lê-se:
9.10. O gabarito oficial será disponibilizado no site www.fsjb.edu.br o 2º dia útil após a data de
realização da prova, a partir das 12 horas (Horário do Estado do Espírito Santo), conforme
Cronograma Previsto – ANEXO II.
Leia-se:
9.10. O gabarito preliminar e oficial, serão disponibilizados no site www.fsjb.edu.br nas datas
prevista no anexo II deste edital.
2.2) Onde lê-se:
11.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser
enviado via formulário específico disponível On-line no site www.fsjb.edu.br, que deverá ser
integralmente preenchido, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão
recorrida. O formulário estará disponível a partir das 10h do primeiro dia até às 17h59min do
último dia do prazo previsto no Cronograma, considerando-se o Horário do Estado do Espírito
Santo.
Leia-se:
11.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser
enviado via formulário específico disponível On-line no site www.fsjb.edu.br, que deverá ser
integralmente preenchido, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão
recorrida. O formulário estará disponível a partir das 12h do primeiro dia até às 20h59min do
último dia do prazo previsto no Cronograma, considerando-se o Horário do Estado do Espírito
Santo.
2.3) Onde lê-se:
11.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de
sua inscrição e ser encaminhado a FSJB, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO II,
no horário compreendido entre 10h e 18h (Horário do Estado do Espírito Santo), via formulário
disponível no site www.fsjb.edu.br.
Leia-se:
11.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de
sua inscrição e ser encaminhado a FSJB, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO II,
no horário compreendido entre 12h e 20h59 (Horário do Estado do Espírito Santo), via formulário
disponível no site www.fsjb.edu.br.
2.4) Onde lê-se:

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO
ETAPAS
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva

DATA
PROPOSTAS
06/11/2019

 Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva
07 e 08/11/2019
 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova
Objetiva
 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva

04/12/2019

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

05 e 06/12/2019
17/12/2019

 Resultado final da Prova Objetiva
 Convocação para as provas de títulos


19 e 20/12/2019

Entrega dos títulos

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

10/01/2020
11 e 12/01/2020
25/01/2020

 Resultado final da Prova de Títulos
 Resultado final do Certame
Leia-se:
ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO
ETAPAS
 Solicitação de devolução de taxa de inscrição conforme item 4.7.2 e
anexo II
 Divulgação da retificação da homologação das inscrições
 Divulgação da retificação do quantitativo inscrito por cargo
 Edital de convocação e locais de Provas Objetivas

DATA
PROPOSTAS
26 e 27/11/2019
14/01/2020



Reaplicação da Prova Objetiva

19/01/2020



Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva

22/01/2020

 * Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva
23/01 e 24/01/2020
 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova
Objetiva
 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva

17/02/2020

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

18 e 19/02/2020
06/03/2020

 Resultado final da Prova Objetiva
 Convocação para as provas de títulos


09 e 10/03/2020

Entrega dos títulos

Resultado preliminar da Prova de Títulos

31/03/2020

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

01 e 02/04/2020
17/04/2020

 Resultado final da Prova de Títulos
 Resultado final do Certame

3) DISPOSIÇÕES GERAIS:
3.1) Encontra-se disponível no site www.fsjb.edu.br o edital nº 02/2019 com retificação nº 05,
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

