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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003/2019 – PRORROGAÇÃO INSCRIÇÕES 
 

PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR Nº 001/2019 
    

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Grupiara/MG – CMDCA, através da 

Comissão Organizadora do Processo de Escolha do Conselho Tutelar, nomeada pela Resolução nº 001/2019 de 05 de abril de 2019, 

no uso de suas atribuições legais, e a empresa “Versátil Tecnologia e Serviços Administrativos”, tornam público para conhecimento 

dos interessados a seguinte retificação: 

3 – DAS INSCRIÇÕES E SEUS PROCEDIMENTOS 

ONDE SE LÊ: 
 
3.1 – As inscrições deverão ser efetuadas, única e exclusivamente, pela INTERNET através do site www.versatilsolucoesadm.com.br, no 
período compreendido entre 10/05/2019 a 31/05/2019 até as 14h, horário final para o candidato efetivar sua inscrição, imprimir o 
comprovante de inscrição, o boleto da Taxa de Inscrição e efetuar o pagamento nas Agências Bancárias autorizadas, conforme item 
3.4.6.  Demais informações quanto a data, local, horário e atividades pertinentes às inscrições ocorrerão conforme descrito no ANEXO I – 
Cronograma deste Edital. 
3.4.1 – Acessar o site da empresa responsável pela realização deste certame www.versatilsolucoesadm.com.br no período do dia 10/05/2019 
a partir das 08h até às 14h do dia 31/05/2019. 
3.7 – Após as 14h do dia 31/05/2019 não será possível acessar o formulário de inscrição. 
3.8 – O pagamento do valor da Taxa de Inscrição deverá ser realizado impreterivelmente até o dia 31/05/2019. 

LEIA-SE: 
 

3.1 – As inscrições deverão ser efetuadas, única e exclusivamente, pela INTERNET através do site www.versatilsolucoesadm.com.br, no 
período compreendido entre 10/05/2019 a 06/06/2019 até as 15h, horário final para o candidato efetivar sua inscrição, imprimir o 
comprovante de inscrição, o boleto da Taxa de Inscrição e efetuar o pagamento nas Agências Bancárias autorizadas, conforme item 
3.4.6.  Demais informações quanto a data, local, horário e atividades pertinentes às inscrições ocorrerão conforme descrito no ANEXO I – 
Cronograma deste Edital. 
3.4.1 – Acessar o site da empresa responsável pela realização deste certame www.versatilsolucoesadm.com.br no período do dia 10/05/2019 
a partir das 08h até às 15h do dia 06/06/2019. 
3.7 – Após as 15h do dia 06/06/2019 não será possível acessar o formulário de inscrição. 
3.8 – O pagamento do valor da Taxa de Inscrição deverá ser realizado impreterivelmente até o dia 06/06/2019.  

ANEXO I – CRONOGRAMA 

ONDE SE LÊ: 

10/05/2019 a 31/05/2019 
INSCRIÇÕES – As inscrições serão realizadas via internet no endereço www.versatilsolucoesadm.com.br. 
Conforme item 3 deste Edital. 

04/06/2019 Divulgação da listagem PRELIMINAR das inscrições deferidas e indeferidas, até às 18h. 

05/06/2019 a 09/06/2019 
Prazo para interposição de recursos quanto às inscrições indeferidas via internet no endereço 
www.versatilsolucoesadm.com.br. 

10/06/2019 Análise e julgamento dos recursos das inscrições indeferidas. 

11/06/2019 Divulgação e Homologação da listagem FINAL das inscrições deferidas e indeferidas, até as 18h. 

12/06/2019 
Divulgação do local, horário e salas para realização das provas objetivas a serem realizadas no dia 
16/06/2019. 

LEIA-SE: 

10/05/2019 a 06/06/2019 
INSCRIÇÕES – As inscrições serão realizadas via internet no endereço 
www.versatilsolucoesadm.com.br. Conforme item 3 deste Edital. 

07/06/2019 Divulgação da listagem PRELIMINAR das inscrições deferidas e indeferidas, até às 18h. 

08/06/2019 a 11/06/2019 
Prazo para interposição de recursos quanto às inscrições indeferidas via internet no endereço 
www.versatilsolucoesadm.com.br. 

12/06/2019 Análise e julgamento dos recursos das inscrições indeferidas. 

13/06/2019 Divulgação e Homologação da listagem FINAL das inscrições deferidas e indeferidas, até as 18h. 

13/06/2019 
Divulgação do local, horário e salas para realização das provas objetivas a serem realizadas no dia 
16/06/2019. 

 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas todas as disposições ao contrário, inclusive no ANEXO I – Cronograma. 

 
 

Grupiara/MG, 03 de junho de 2019. 
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