
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ ES 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 07 – REFERENTE AO EDITAL Nº 02/2019  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que realizará, por meio da Fundação São João Batista - 
FSJB, Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para 
diversos cargos de nível superior para atender demandas da Prefeitura Municipal, Câmara 
Municipal, SAAE e IPSJON mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 

1) ALTERAR NO REFERIDO EDITAL: considerando retificação ao gabarito final e a relação 
preliminar dos aprovados na prova objetiva, altera-se o Anexo II – Cronograma previsto, 
conforme segue: 

 
1.1) Onde lê-se: 

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 

  ETAPAS DATA 
PROPOSTAS 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova 
de Títulos 

 Resultado final da Prova de Títulos 

 Resultado final do Certame 

 

17/04/2020 

 
1.2) Leia-se: 

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO  

ETAPAS DATA 
PROPOSTAS 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova 
de Títulos 

 Resultado final da Prova de Títulos 

 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva – retificado, 
exclusivamente para o cargo S03 – Arquiteto e Urbanista 

 

22/04/2020 

 Pedido de revisão contra ao gabarito final (retificação), exclusivamente para 
o cargo S03 – Arquiteto e Urbanista. 

 

23 e 24/04/2020 

 Resultado final do certame com exceção dos cargos S01 – Analista Público 
Administrativo e S03 – Arquiteto e Urbanista  

 

27/04/2020 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado do gabarito final  



 
 

(retificação), exclusivamente para o cargo S03 – Arquiteto e Urbanista 

 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva – retificado, 
exclusivamente para o cargo S03 – Arquiteto e Urbanista, pós recursos. 

 Resultado final da Prova Objetiva – retificado exclusivamente para os 
cargos S01 – Analista Público Administrativo e S03 – Arquiteto e Urbanista 

 

 

29/04/2020 

 Pedido de revisão contra ao resultado final da Prova Objetiva – retificado 
exclusivamente para os cargos S01 – Analista Público Administrativo e S03 
– Arquiteto e Urbanista 

 

29 e 30/04/2020 

 Respostas aos pedidos de revisão contra ao resultado final da Prova 
Objetiva – retificado exclusivamente para os cargos S01 – Analista Público 
Administrativo e S03 – Arquiteto e Urbanista 

 Resultado final da Prova Objetiva – retificado exclusivamente para os 
cargos S01 – Analista Público Administrativo e S03 – Arquiteto e Urbanista 

 Convocação para as provas de títulos, exclusivamente para as inscrições 
que constam do edital desta etapa, dos cargos S01 – Analista Público 
Administrativo e S03 – Arquiteto e Urbanista 

 

 

 

05/05/2020 

 Entregas de títulos, exclusivamente para as inscrições que constam do 
edital publicado em 05/05/2020, dos cargos S01 – Analista Público 
Administrativo e S03 – Arquiteto e Urbanista 

 

07/05/2020 

 Resultado preliminar da Prova de Títulos, exclusivamente para as inscrições 
que constam do edital publicado em 05/05/2020, dos cargos S01 – Analista 
Público Administrativo e S03 – Arquiteto e Urbanista 

 

09/05/2020 

 Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova de Títulos, 
exclusivamente para as inscrições que constam do edital publicado em 
05/05/2020, dos cargos S01 – Analista Público Administrativo e S03 – 
Arquiteto e Urbanista 

 

12/05/2020 

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova 
de Títulos, exclusivamente para as inscrições que constam do edital 
publicado em 05/05/2020, dos cargos S01 – Analista Público Administrativo 
e S03 – Arquiteto e Urbanista 

 Resultado final da Prova de Títulos, exclusivamente para as inscrições que 
constam do edital publicado em 05/05/2020, dos cargos S01 – Analista 
Público Administrativo e S03 – Arquiteto e Urbanista 

 Resultado final do Certame, dos cargos S01 – Analista Público 
Administrativo e S03 – Arquiteto e Urbanista 

 

 

 

 

15/05/2020 



 
 

 
2) DISPOSIÇÕES GERAIS: 
2.1) Encontra-se disponível no site www.fsjb.edu.br o edital nº 02/2019 com retificação nº 07, 
atualizado para consulta de todos os interessados. As informações retificadas por este 
documento estão destacadas em itálico, sublinhado e marcado na cor cinza. 
 
2.2) Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do 
site www.fsjb.edu.br ou por meio dos telefones (27) 3302-8057, (27) 99994-3205, ou pelo e-mail 
concursojn@fsjb.edu.br  

 
JOÃO NEIVA/ES, em 22 de abril de 2020. 

 
 

 OTÁVIO ABREU XAVIER 
PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 


