RETIFICAÇÃO Nº. 02
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2019
O Prefeito Municipal de Cruzília, no uso de suas atribuições, através da JCM –
Consultoria Municipal Ltda., TORNA PÚBLICO, com sustentação no item 19.16 do Edital
001/2019, que regulamenta o Concurso Público para provimento de cargos no quadro de
pessoal do Município, COMUNICA, as seguintes retificações no referido edital:
1) Os itens, 6.15, 6.16, 9.1, 9.63, 10.2, 14.3, 14.3.1, 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3 e 16.2.4, passam a ter
as seguintes redações:
6.15 – A JCM – Consultoria Municipal Ltda. divulgará a lista das inscrições efetivadas, a partir
do dia 20 de maio de 2019, sendo da exclusiva responsabilidade do candidato a conferência
dos dados nela divulgados.
6.16 – A listagem contendo o local de realização das provas objetivas, deverá ser conferida
pelo candidato, a partir do dia 24 de junho de 2019, através do site
www.jcmconcursos.com.br ou na Prefeitura Municipal de Cruzília, no horário de 8h as 11h e
de 12:30h as 17h.
9.1 – Todos os candidatos serão submetidos às provas objetivas que serão realizadas no dia
14 de julho de 2019, no município de Cruzília-MG, em local e horário a ser informado
conforme item 6.16.
9.6.3 – A partir das 13h do dia 15 de julho de 2019, na Prefeitura Municipal de Cruzília, estará à
disposição dos candidatos interessados, para eventuais consultas, um exemplar de cada
prova.
10.2 – As provas práticas serão realizadas no dia 08 de setembro de 2019, em local e horário
a serem informados na lista de convocação a ser divulgada no Quadro de Avisos da Prefeitura
Municipal e no site www.jcmconcursos.com.br a partir do dia 16 de agosto de 2019.
14.3–Os Títulos deverão ser protocolados através de fotocópias autenticadas, ou original
seguido de cópia para autenticação por servidor do Município de Cruzília, no período de 16 a
30 de agosto de 2019, no horário de 08h as 11h e de 12:30h as 17h em envelope
devidamente identificado com nome do candidato, número de inscrição e o cargo pretendido, e
discriminado os documentos contidos no envelope, que será conferido e posteriormente
lacrado e protocolado, na Prefeitura Municipal de Cruzília, Rua Coronel Cornélio Maciel, 135 –
Centro – Cruzília-MG – CEP: 37.445-000.
14.3.1 – Os títulos podem ser encaminhados também via postal, através de fotocópias
autenticadas, endereçados à Prefeitura Municipal de Cruzília, Rua Coronel Cornélio Maciel,
135 – Centro – Cruzília-MG – CEP: 37.445-000, postados, impreterivelmente, até o dia 30 de
agosto de 2019, através dos Correios com AR.
16.2.1 – Prova objetiva, a partir do dia 30 de julho de 2019.
16.2.2 – Prova prática, a partir do dia 16 de setembro de 2019
16.2.3 – Prova de Títulos, a partir do dia 16 de setembro de 2019
16.2.4 – Resultado geral, a partir do dia 30 de setembro de 2019
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2) Em decorrência das retificações acima, o Anexo VI “Cronograma Previsto”, passa ter, no que
couber, a seguinte redação:
Data
20 de maio de 2019
21 a 23 de maio de 2019
24 de junho de 2019
14 de julho de 2019
15 a 17 de julho de 2019
30 de julho de 2019
31 de julho a
02 de agosto de 2019
16 de agosto de 2019
16 a 30 de agosto de 2019
08 de setembro de 2019
16 de setembro de 2019
17 a 19 de setembro de 2019
30 de setembro de 2019

Ocorrência
Divulgação da lista das inscrições efetivadas
Prazo para recurso contra a lista de inscrições efetivadas
Divulgação do local e horário de realização das provas objetivas
Aplicação das provas objetivas (todos os cargos) e divulgação
dos gabaritos às 22h
Prazo para recurso contra questões de provas e gabaritos das
provas objetivas
Divulgação do Resultado da Prova Objetiva
Prazo para recurso contra Resultado da Prova Objetiva
Divulgação do Resultado Final das provas objetivas e
Convocação para as provas práticas
Prazo para apresentação de Títulos
Aplicação da prova prática
Divulgação do Resultado da Prova Prática e Prova de Títulos
Prazo para recurso contra Resultado da Prova Prática e Prova
de Títulos
Divulgação do Resultado Final do Concurso

Os demais itens do Edital permanecem inalterados

Prefeitura Municipal de Cruzília, 29 de março de 2019.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
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