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ERRATA Nº 05 
 

O Prefeito do Município de Rio Vermelho, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, torna pública 
a Errata Nº 05 do Edital PS Nº 001/2019, conforme a seguir: 
 

Art. 1º Retifica-se o Cronograma do Edital, fls. 2 a partir do item 08, que passa a ter a seguinte redação:  
 

08 

Nova data prevista de Provas Objetivas: 
Dia 24/10/2020 (Sábado) – Ensino Médio e Técnico Completo 
Dia 25/10/2020 (Domingo) – Ensino Alfabetizado , Ensino Fundamental 
Completo e Ensino Superior Completo 

24 e 25/10/2020 

09 
Prazo para candidato enviar recurso eletrônico DESISTINDO de participar do 
certame devido alteração de datas ou outro motivo: enviar eletronicamente 
através do login do candidato – orientação no site. 

01 até 04/09/2020 

10 
Divulgação da lista de pedidos de devolução da taxa mediante desistência de 
participação do Processo Seletivo 

10/09/2020 após 17h 

11 
Listagem Geral retificada excluindo o nome dos participantes que enviaram 
recurso no prazo de 01/09 até 04/09/2020 

10/09/2020 após 17h 

12 

Divulgação das homologações das inscrições, locais e horários das Provas 
Objetivas no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho/MG e 
no endereço eletrônico seapconcursos.listaeditais.com.br e divulgação de 
listagem de laudos médicos deferidos e indeferidos conforme item 5 do Edital. 

13/10/2020 após 17h 

13 
Divulgação da listagem complementar de local de prova referente deferimento 
de inscrição não homologada no site seapconcursos.listaeditais.com.br e 
resposta recursos do item anterior. Divulgação de mapa de candidatos por vaga. 

20/10/2020 após 17h 

14 
Divulgação dos gabaritos oficiais das Provas Objetivas no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Rio VermelhoMG e no endereço eletrônico 
www.seapconcursos.listaeditais.com.br 

26/10/2020 após 15h 

 
15 

Prazo de Recurso referente aos Gabaritos das Provas Objetivas e envio de 
títulos conforme Item 6.11 do Edital. 

27 a 29/10/2020 até 
23h 

16 Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos. Resultado das Provas 
Objetivas – E resultado da Prova de Títulos. 

17/11/2020 após 17h 

 
17 

Prazo de Recurso referente ao resultado/pontuação das Provas Objetivas e de 
Títulos, incluindo pedido de vista da Folha de Resposta – enviar eletronicamente 
através do login do candidato – orientação no site. 

18 a 20/11/2020 até 
23h 

18 
Resposta aos recursos interpostos pelos candidatos e Resultado Final para 
fins de homologação 25/11/2020 após 17h 

  

 

 
Art. 2º Acrescenta-se o item 7.22 que passa a ter a seguinte redação:  

“O candidato que estiver sem máscara não poderá entrar no local de prova. De acordo com a Lei Nº 23.636 
de 2020 é obrigatório o uso de máscara de proteção. Outras medidas de proteção serão tomadas pela 
Comissão Organizadora, o que inclui o distanciamento de candidatos.”  

 
Art. 3º Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados por esta Errata.  

 
 

 
 

Rio Vermelho/MG, 17 de Julho de 2020. 
 

Ildemar Vicente de Faria 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 RIO VERMELHO/MG 
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