PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ ES
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03 – REFERENTE AO EDITAL Nº 05/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais, torna público a RETIFICAÇÃO Nº 03, relativo ao Concurso Público de
acordo com EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2020-PMJNES, para provimento de
vagas e formação de cadastro de reserva, para diversos cargos de níveis médio e técnico para
atender demandas da Prefeitura Municipal, SAAE e IPSJON mediante as condições especiais
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1) INCLUIR NO REFERIDO EDITAL:
1.1)

Alteração no item 4:

4.7.4. Da devolução do valor da inscrição: considerando a suspensão deste edital, através do
decreto municipal nº 7268/2020, o que sentir-se prejudicado motivado exclusivamente pela
referida suspensão, poderá solicitar a devolução do valor da inscrição, nos dias 10 e 11/11/2020
(das 9h do primeiro dia até às 16h59 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). O candidato que
solicitar devolução do valor da inscrição será automaticamente excluído do Certame.
1.2)

Alteração no item 7:

7.1.5. As pessoas que são do grupo de risco de acordo com os incisos I, IV e V, do art. 21,
da Portaria Conjunta SEDU/SESA Nº 01-R, de 08 de agosto de 2020, e que necessitem de
atendimento especial, deverão acessar sua inscrição através do site www.fsjb.edu.br e fazer
sua solicitação.
7.1.5.1. É obrigatório anexar o laudo médico ou documento comprobatório, que comprove o
enquadramento no grupo de risco.
7.1.5.2. Os interessados deverão realizar este procedimento no dia 16 de novembro de 9h às
16h59, acessando o site supracitado no campo específico da Ficha de Inscrição On-line.

1.3)

Alteração no item 8:

8.28. Diante do estado de emergência referente ao COVID-19 (Novo coronavírus), os candidatos
deverão portar:
a) máscaras de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde, sendo ítem obrigatório.
Observando:
a.1) O candidato que não estiver usando a máscara, não poderá acessar o prédio de provas;
a.2) Após acessar o prédio o uso de máscara é obrigatório durante toda sua permanência;
a.3) Candidato que se recusar a ficar de máscaras durante a prova, será desclassificado do
certame.;
b) Levar recipiente para portar água para consumo próprio durante a realização das provas;
c) Recomendamos que os candidatos levem recipiente com álcool 70º, para seu consumo próprio
durante o período que estiver no prédio de aplicação das provas;
d) respeitar todas normas que estiverem estabelecidas no prédio de aplicação de provas, que
estarão dispostas de acordo com as orientações definidas em proteção e segurança da saúde
dos candidatos.
1.4)

Alteração no item 10:

10.7.16 Diante do estado de emergência referente ao COVID-19 (Novo coronavírus), os
candidatos deverão portar:
a) máscaras de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde, sendo ítem obrigatório.
Observando:
a.1) O candidato que não estiver usando a máscara, não poderá acessar o prédio de provas;
a.2) É obrigatório o uso da máscara durante toda sua permanência para a realização da prova;
a.3) Candidato que se recusar a ficar de máscaras durante a prova, será desclassificado do
certame.;
b) Levar recipiente para portar água para consumo próprio durante a realização das provas;
c) Recomendamos que os candidatos levem recipiente com álcool 70º, para seu consumo próprio
durante o período que estiver no prédio de aplicação das provas;
d) respeitar todas normas que estiverem estabelecidas de aplicação de provas, que estarão
dispostas de acordo com as orientações definidas em proteção e segurança da saúde dos
candidatos.

2) RETIFICAR NO REFERIDO EDITAL:
2.1) Alteração no item 13:
Onde lê-se:
13.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através
do site www.fsjb.edu.br ou por meio dos telefones (27) 3302-8057, (27) 99994-3205 ou pelo email concursojn@fsjb.edu.br.

Leia-se:
13.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através
do site www.fsjb.edu.br ou por meio dos telefones (27) 3302-8057, (27) 99946-3205 (de 8h às
12h e de 13h às 17h) ou pelo e-mail concursojn@fsjb.edu.br.

2.2) Alteração no Anexo II:
Onde lê-se:

ETAPAS
Publicação do Edital de abertura
Período de inscrições pela Internet
Solicitação de isenção do valor da inscrição
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas
Recurso contra o indeferimento da isenção
Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção
Solicitação devolução de taxa de inscrição conforme item 4.7.2
Último dia para pagamento do boleto bancário

DATAS
PROPOSTAS
17/01/2020
22/01 a 09/03/2020
23 e 24/01/2020
04/02/2020
05 e 06/02/2020
28/02/2020
04 e 05/03/2020
10/03/2020

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos
 Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com

02/06/2020

Deficiência – PCD
 Divulgação preliminar das inscrições
 Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e
dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência PCD

04 e 05/06/2020

 Recursos contra o resultado das inscrições preliminares
 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

10/06/2020

 Divulgação do quantitativo inscrito por cargo
 Divulgação dos locais da Prova Objetiva

A definir

Realização da Prova Objetiva

A definir

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva

A definir

 Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva

A definir

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova
Objetiva
 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva

A definir

 Resultado preliminar da Prova Objetiva
Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva

A definir

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

A definir

 Convocação para as Provas Prática (cargos previstos 10.6.1.)
 Resultado final para os cargos que não tem prova prática
 Realização da Prova Prática

A definir

 Resultado final da Prova Prática
 Resultado final do Certame dos cargos com prova prática

A definir

Leia-se:
ETAPAS
Publicação do Edital de abertura
Período de inscrições pela Internet
Solicitação de isenção do valor da inscrição
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas
Recurso contra o indeferimento da isenção
Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção
Solicitação devolução de taxa de inscrição conforme item 4.7.2
Último dia para pagamento do boleto bancário

DATAS
PROPOSTAS
17/01/2020
22/01 a 09/03/2020
23 e 24/01/2020
04/02/2020
05 e 06/02/2020
28/02/2020
04 e 05/03/2020
10/03/2020

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos
 Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com
Deficiência – PCD

02/06/2020

 Divulgação preliminar das inscrições
 Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e
dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência PCD

04 e 05/06/2020

 Recursos contra o resultado das inscrições preliminares
 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
 Solicitação de devolução de taxa de inscrição conforme item 4.7.2 e
anexo II

10/06/2020

10 e 11/11/2020

 Informar atendimento especial de grupo de risco

16/11/2020

 Divulgação preliminar dos pedidos de atendimento especial do grupo
de risco, de acordo com o item 7.1.5 deste edital

24/11/2020

 Recursos contra a divulgação preliminar dos pedidos de atendimento
especial do grupo de risco, de acordo com o item 7.1.5 deste edital

25/11/2020

 Divulgação da retificação da homologação das inscrições
 Respostas aos recursos contra a divulgação preliminar dos pedidos de
atendimento especial do grupo de risco, de acordo com o item 7.1.5
deste edital
 Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com
Deficiência – PCD homologados

30/11/2020

 Divulgação dos candidatos que requereram atendimento especial
homologados
 Divulgação do quantitativo inscrito por cargo
 Divulgação dos locais da Prova Objetiva
Realização da Prova Objetiva
06/12/2020
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva
 Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva

09/12/2020
10 e 11/12/2020

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova
Objetiva
 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva

20/01/2021

 Resultado preliminar da Prova Objetiva
Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva

21 e 22/01/2021

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

01/02/2021

 Convocação para as Provas Prática (cargos previstos 10.6.1.)
 Resultado final para os cargos que não tem prova prática
 Realização da Prova Prática

06/02/2021

 Resultado final da Prova Prática
 Resultado final do Certame dos cargos com prova prática

11/02/2021

2.3) Alteração no Anexo VI:
Onde lê-se:

ANEXO VI – DOS TURNOS DAS PROVAS
CARGO

TURNO
DAS
PROVAS

9.5.1.1. Prefeitura: Agente Fiscal de Arrecadação; Agente Fiscal de Obras;
Agente Público Administrativo; Artesão; Auxiliar de Educação Infantil; Auxiliar
de Saúde Bucal; Auxiliar de Secretaria Escolar; Cuidador; Eletrotécnico;
Matutino
Mediador de Laboratório de Informática Educativa; Monitor de Transporte
8h30 às 12h
Escolar; Motorista de Veículos Leves e Pesados; Motorista de Transporte
Escolar; Técnico de Enfermagem;
9.5.1.2. SAAE: Auxiliar Saneamento, Fiscal; Técnico em Contabilidade;
9.5.2.1. Prefeitura: Agente de Defesa Civil; Agente Fiscal Sanitário; Auxiliar de
Sala de Leitura; Motorista de Ambulância; Motorista de veículos do Conselho
Tutelar; Operador de Máquinas I; Técnico Agrícola I; Técnico de Defesa
Ambiental; Técnico de Enfermagem do Trabalho; Técnico de Segurança do
Vespertino
Trabalho; Técnico em Edificações I; Técnico em Informática.
14h30 às
9.5.2.2. SAAE: Auxiliar Administrativo; Motorista; Eletricista; Operador de
18h
Estação de Tratamento de Água; Operador de Estação de Tratamento de
Esgoto; Operador de Pequenos Sistemas; Técnico em Manutenção; Técnico
em Química.
9.5.1.3. IPSJON: Agente público administrativo
Favor observar:
1) Matutino:


Abertura dos portões: 7h30min.



Fechamento dos portões: 8h10min.



Início das provas: 8h30min.



Encerramento das provas 12h.

2) Vespertino:


Abertura dos portões: 13h30min.



Fechamento dos portões: 14h10min.



Início das provas: 14h30min.



Encerramento das provas: 18h.

Leia-se:
ANEXO VI – DOS TURNOS DAS PROVAS
TURNO
01

CARGO
9.5.1.1. Prefeitura: Agente Público Administrativo

9.5.1.1. Prefeitura: Agente Fiscal de Arrecadação; Agente Fiscal de
Obras; Artesão; Auxiliar de Educação Infantil; Auxiliar de Saúde Bucal;
Auxiliar de Secretaria Escolar; Cuidador; Eletrotécnico; Mediador de
Laboratório de Informática Educativa; Monitor de Transporte Escolar;
02
Motorista de Veículos Leves e Pesados; Motorista de Transporte
Escolar; Técnico de Enfermagem;
9.5.1.2. SAAE:
Auxiliar Saneamento, Fiscal; Técnico em
Contabilidade;
9.5.2.1. Prefeitura: Agente de Defesa Civil; Agente Fiscal Sanitário;
Auxiliar de Sala de Leitura; Motorista de Ambulância; Motorista de
veículos do Conselho Tutelar; Operador de Máquinas I; Técnico
Agrícola I; Técnico de Defesa Ambiental; Técnico de Enfermagem do
Trabalho; Técnico de Segurança do Trabalho; Técnico em Edificações
03
I; Técnico em Informática.
9.5.2.2. SAAE:
Auxiliar Administrativo; Motorista; Eletricista;
Operador de Estação de Tratamento de Água; Operador de Estação
de Tratamento de Esgoto; Operador de Pequenos Sistemas; Técnico
em Manutenção; Técnico em Química.
9.5.1.3. IPSJON: Agente público administrativo
Favor observar:
TURNO 01:
 Abertura dos portões: 6h.
 Fechamento dos portões: 6h40min.
 Início das provas: 7h
 Encerramento das provas 10h30min.





TURNO 02:
Abertura dos portões: 11h
Fechamento dos portões: 11h40min.
Início das provas: 12h
Encerramento das provas: 15h30min.






TURNO 03:
Abertura dos portões: 16h
Fechamento dos portões: 16h40min.
Início das provas: 17h
Encerramento das provas: 20h30min.

TURNO
DAS
PROVAS
7h às
10h30min

12h às
15h30

17h às
20h30

3) DISPOSIÇÕES GERAIS:
3.1) Encontra-se disponível no site www.fsjb.edu.br o edital nº 05/2019 com retificação nº 03,
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 dos telefones (27) 3302-8057 e/ou (27) 99946-3205 das 8h às
12h e 13h às 17h.
JOÃO NEIVA/ES, em 05 de novembro de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

