
Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

4ª Retificação do Edital de Abertura do Concurso Público nº 1-2019

A  Prefeitura  Municipal  de  Bom  Despacho-MG,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  torna  pública  aos
interessados a 3ª Retificação do Edital para concurso público destinado ao provimento de vagas para cargos de
ensino médio, técnico e superior em seu quadro permanente de servidores. As alterações a que se referem esta
retificação estão elencadas abaixo e passando a valer com os textos a seguir:

5.1.7 Será permitido que o candidato se inscreva e concorra a mais de um cargo, ainda que os cargos escolhidos
tenham suas provas objetivas e discursivas aplicadas em turnos ou dias iguais, observando-se a distribuição
abaixo:

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR TURNO DE APLICAÇÃO DE PROVAS
TURNO DA MANHÃ TURNO DA TARDE

Técnico em Gestão Pública Municipal Fiscal Municipal

PEB 1 - Professor de Educação Básica (Educação In-
fantil)

 

PEB 2 - Professor de Educação Básica (Ensino Fundamental 
Anos Iniciais)
Gestor Público Municipal
EEB - Especialista em Educação Básica
Médico

5.1.11 Havendo mais de uma inscrição paga ou isenta, para cargos com aplicação de provas em mesmo turno,
prevalecerá a inscrição para a qual o candidato comparecer para realizar a prova. As demais inscrições serão
desconsideradas e o candidato será dado como ausente.

5.2.1 As inscrições para o concurso público, realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico do
IADHED, https://iadhed.listaeditais.com.br/, no período de 00h00min. do dia 16 de dezembro de 2019 às 23h59
do dia 6 de fevereiro de 2020, observado o horário oficial de Brasília-DF.

6.6 Para solicitar isenção do valor da inscrição, o candidato deverá:

b) preencher, no período de  16 de janeiro de 2020 até 23 de janeiro de 2020,  observado o horário oficial de
Brasília-DF, formulário eletrônico disponível no endereço do IADHED, https://iadhed.listaeditais.com.br/,  e
marcar a opção de isenção de taxa de inscrição e selecionar sua modalidade (hipossuficiente, desempregado,
doador de sangue ou candidato PNE).

d) em caso de limitação de ordem financeira,  desemprego, doação de sangue ou portador de necessidades
especiais, enviar a documentação exigida nos itens 6.2.2, 6.3.1, 6.4.1 e 6.5.1, conforme o caso, via Correios, por
meio  de  SEDEX  com  Aviso  de  Recebimento  (AR),  com  despesas  por  conta  do  candidato,  postada
impreterivelmente até o dia  24 de janeiro de 2020, contendo externamente, na face frontal do envelope, os
seguintes dados:
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Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

ANEXO VI – CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO

PROVAS OBJETIVA, DISCURSIVA E DE TÍTULOS DATAS PREVISTAS

Publicação do edital e envio ao TCE/MG 14/10/2019

Início das inscrições 16/12/2019

Solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição 16 a 23/1/2020

Publicação do resultado de isenção de taxa 2/2/2020

Prazo de recurso contra resultado das isenções de taxa 2/2 a 4/2/2020

Resposta aos Recursos Contra o Resultado de Isenção de Taxa 5/2/2020

Término das inscrições 6/2/2020

Último dia para Pagamento da Taxa de Inscrição 7/2/2020

Publicação das Inscrições Deferidas – Lista Geral

Publicação das Inscrições Deferidas – Lista Pessoa com Deficiência

Publicação do Resultado da Análise da Solicitação de Atendimento Especial

10/2/2020

Período  para  interposição  de  Recursos  contra  Inscrições  Deferidas,
Solicitações de Atendimento Especial e Pessoas com Deficiência

10 a 12/2/2020

Resposta  aos  Recursos  Contra  Inscrições  Deferidas,  Solicitações  de
Atendimento Especial e Pessoas com Deficiência

13/2/2020

Convocação para Prova Objetiva e Discursiva (Ensalamento) 10/2/2020

Aplicação da prova objetiva e da prova discursiva 16/2/2020

Divulgação do gabarito preliminar 17/2/2020

Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar 18 a 20/2/2020

Divulgação da análise dos recursos contra  o gabarito  preliminar,  gabarito
definitivo e divulgação do resultado preliminar da prova objetiva

2/3/2020

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova
objetiva

3/3 a 5/3/2020

Resultado definitivo da prova objetiva e preliminar da prova discursiva 9/3/2020

Prazo para envio dos títulos
9/3 a 10/3/2020

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova
discursiva

10 a 12/3/2020

Divulgação  da  análise  dos  recursos  contra  a  prova  discursiva,  resultado
definitivo da prova discursiva e resultado preliminar dos títulos

23/3/2020

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova de
títulos

24/3 a 26/3/2020

Divulgação da  análise  dos  recursos  contra  a  prova  de  títulos  e  resultado 30/3/2020
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definitivo dos títulos

Resultado da classificação preliminar no concurso público 30/3/2020

Prazo  para  interposição  de  recursos  contra  a  classificação  preliminar  no
concurso público

31/3 a 2/4/2020

Divulgação do resultado final das fases: Prova Objetiva, Prova de Títulos e
Prova Discursivas.

6/4/2020

PROVA DE APTIDÃO FÍSICA DATAS PREVISTAS

Convocação para a prova de aptidão física 10/3/2020

Aplicação da prova de aptidão física 14/3/2020

Resultado preliminar da prova de aptidão física 16/3/2020

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova de
aptidão física

17 a 19/3/2020

Divulgação do resultado definitivo da prova de aptidão física 20/3/2020

AVALIAÇÃO  MÉDICA,  APRESENTAÇÃO  DE  EXAMES
LABORATORIAIS E DOCUMENTOS

A definir

Convocação para  avaliação médica e  entrega de exames laboratoriais  (às
expensas do candidato) e apresentação de documentos

CURSO DE FORMAÇÃO

Convocação para o curso de formação

HOMOLOGAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.
O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta retificação.
Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação.

Bom Despacho-MG, 16 de janeiro de 2020.

Fernando José Castro Cabral
Prefeito Municipal de Bom Despacho
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