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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2020 – PRORROGAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 – SMEEL 

 

 O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, através da Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento do Processo Seletivo 
Simplificado, nomeada pela Portaria SMEEL nº 02 de 08 de outubro de 2019, no uso de suas atribuições legais e a empresa “Versátil 
Tecnologia e Serviços Administrativos”, responsável pela realização deste certame, tornam público para conhecimento dos 
interessados, a seguinte RETIFICAÇÃO: 

 Conforme previsto no Edital de Abertura do certame, a Prova objetiva que seria realizada no dia 22/03/2020, foi 
prorrogada para o dia 05/04/2020, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas e conter o avanço do CORONAVÍRUS, 
preservando a segurança de todos os envolvidos no certame. 

 
 Se até próximo desta data o vírus continuar em ascendência, será REMARCADA, com antecedência, outra data para 
realização da Prova Objetiva.  
 

Art. 1º - Na publicação do Edital de Abertura nº 001/2020, ONDE-SE LÊ: 
 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

17/03/2020 
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA – Divulgação do local, horário e salas para realização das provas objetivas a serem 
realizadas no dia 22/03/2020. 

22/03/2020 

PROVAS OBJETIVAS – As provas serão realizadas na Escola Municipal Machado de Assis, situada na Rua 26, 
nº 2.047, Bairro: Setor Sul – Ituiutaba/MG – Horário das 09:30h às 12:30h.  

– 8:10h – ABERTURA DOS PORTÕES de acesso aos locais de prova, devendo o candidato seguir obrigatoriamente 
para a fila de entrada de sua sala. 

– 9:10h – FECHAMENTO DOS PORTÕES, não sendo permitido o acesso de candidatos, sob qualquer alegação, a 
partir deste horário. 

– 9:30h – Início das Provas. 

– 12:10h – Final do prazo para retirar-se do local de prova.  

– 12:30 – Final do prazo para entrega da prova. Entrega obrigatória do CARTÃO-RESPOSTA. 

– Divulgação do GABARITO preliminar das provas objetivas até as 23h. 

23/03/2020 a 24/03/2020 
Prazo para interposição de recursos quanto ao GABARITO Preliminar via internet no endereço: 
www.versatilsolucoesadm.com.br. 

25/03/2020 a 27/03/2020 Análise e julgamento dos recursos quanto ao Gabarito preliminar. 

30/03/2020 Divulgação do GABARITO OFICIAL após prazo de recursos. 

31/03/2020 Divulgação PRELIMINAR dos resultados dos candidatos APROVADOS/CLASSIFICADOS nas provas objetivas. 

01/04/2020 a 02/04/2020 Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado PRELIMINAR dos candidatos APROVADOS / 
CLASSIFICADOS nas provas objetivas via internet no endereço www.versatilsolucoesadm.com.br. 

03/04/2020 a 06/04/2020 Análise e julgamento dos recursos quanto ao resultado Preliminar dos candidatos aprovados. 

07/04/2020 RESULTADO FINAL dos candidatos APROVADOS no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020 – SMEEL. 

 

✓ LEIA-SE: 

 

31/03/2020 
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA – Divulgação do local, horário e salas para realização das provas objetivas a serem 
realizadas no dia 05/04/2020. 

http://www.ituiutaba.mg.gov.br/
http://www.versatilsolucoesadm.com.br/
http://www.versatilsolucoesadm.com.br/
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05/04/2020 

PROVAS OBJETIVAS – As provas serão realizadas na Escola Municipal Machado de Assis, situada na Rua 

26, nº 2.047, Bairro: Setor Sul – Ituiutaba/MG – Horário das 09:30h às 12:30h.  

– 8:10h – ABERTURA DOS PORTÕES de acesso aos locais de prova, devendo o candidato seguir 
obrigatoriamente para a fila de entrada de sua sala. 

– 9:10h – FECHAMENTO DOS PORTÕES, não sendo permitido o acesso de candidatos, sob qualquer alegação, a 
partir deste horário. 

– 9:30h – Início das Provas. 

– 12:10h – Final do prazo para retirar-se do local de prova.  

– 12:30 – Final do prazo para entrega da prova. Entrega obrigatória do CARTÃO-RESPOSTA. 

– Divulgação do GABARITO preliminar das provas objetivas até as 23h. 

06/04/2020 a 07/04/2020 
Prazo para interposição de recursos quanto ao GABARITO Preliminar via internet no endereço: 
www.versatilsolucoesadm.com.br. 

08/04/2020 a 10/04/2020 Análise e julgamento dos recursos quanto ao Gabarito preliminar. 

13/04/2020 Divulgação do GABARITO OFICIAL após prazo de recursos. 

14/04/2020 Divulgação PRELIMINAR dos resultados dos candidatos APROVADOS/CLASSIFICADOS nas provas objetivas. 

15/04/2020 a 16/04/2020 Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado PRELIMINAR dos candidatos APROVADOS / 
CLASSIFICADOS nas provas objetivas via internet no endereço www.versatilsolucoesadm.com.br. 

17/04/2020 a 20/04/2020 Análise e julgamento dos recursos quanto ao resultado Preliminar dos candidatos aprovados. 

22/04/2020 RESULTADO FINAL dos candidatos APROVADOS no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020 – SMEEL. 

 
Art. 2º - O presente edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 

 
Ituiutaba/MG, 16 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                  ___________________________________________                               ______________________________________________ 
                                           FUED JOSÉ DIB                                                                       PROFª EDMAR FRANCO BORGES PARANAÍBA 
                                                Prefeito Municipal                                                                                    Presidente da Comissão Especial de Fiscalização e  
                                        Município de Ituiutaba/MG                                                                                         Acompanhamento do Processo Seletivo  
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