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ERRATA Nº 04 

O Prefeito do Município de Rio Vermelho/MG torna pública a Errata Nº 04, do Edital CP Nº 001/2019, conforme a seguir:  
 
Art.1°- Retifica-se, no cronograma a partir do item 04, conforme a seguir: 

 
04 

Prazo para solicitar a troca de cargo – somente candidatos inscritos nos cargos 01,08 e 23 – 
que não possuem escolaridade para posse conforme Errata 03 ou a devolução da taxa de inscrição 
por indisponibilidade de comparec   imento na nova data de Provas Objetivas -  válido para todos os 
candidatos.  

 
12/03/2020 até o dia 20/03/2020 

às 21 h 

 
05 

 Listagem com deferimento de troca de cargo do item 4 e pedidos de devolução de taxa de inscrição 

em virtude da alteração das datas das provas   

24/03/2020 

após 17 h. 

 

 
06 

Prazo de recurso cujo nome não conste na lista do item 05  25 até 26/03/2020 

07 Resposta de recursos do item 06 27/03/2020 
após 17 h 

 
08 

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

 

 
31/03/2020, 
após 17 h 

        09 Realização das Provas Objetivas : 04/04/2020 (sábado) para os níveis alfabetizado e médio e no dia 
05/04/2020 (domingo) as provas do nível superior e fundamental incompleto. 

04/04/2020 (sábado) 
e 05/04/2020 (domingo) 

10 Divulgação dos gabaritos oficiais das Provas Objetivas no quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Rio Vermelho e no endereço eletrônico seapconcursos.listaeditais.com.br         06/04/2020 (Após 15h) 

11 Prazo de Recurso referente aos Gabaritos das Provas Objetivas e envio de Títulos conforme Item 

6.11 do Edital  07/04 até o dia 09/04/2020 

12 Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos – Resultado das Provas Objetivas e 
resultado da Prova de Títulos 

       28/04/2020 (Após 17h) 

 
13 

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. 

 

29/04 até 30/04/2020 

14 
Resposta aos recursos interpostos pelos candidatos e Resultado Final para fins de homologação. 

06/05/2020 após 17 h 

 
 
Art.2°- Continuam em vigor os demais itens que não foram alterados através dessa Errata. 
 

 
Rio Vermelho/MG, 11 de Março de 2020. 

 
Ildemar Vicente de Faria 

Prefeito Municipal 

http://www.seapconcursos.com.br/
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