
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ ES 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003/2019 – REFERENTE AO EDITAL Nº 02/2019  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições legais, torna –se público o Edital de Retificação Nº 002/2019 do EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019/PMJN 13 DE AGOSTO DE 2019,  referente ao 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 no edital supracitado e seus Anexos. 

 
1)  ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 
Onde lê-se: 
9.8.1. Por motivo de segurança, poderão ser aplicadas provas de mesmo teor, porém com 
gabaritos diferenciados, de forma que, caberá ao candidato, conferir se o TIPO DE PROVA 
constante em seu Cartão de Respostas corresponde a do Caderno de Questões recebido. Caso 
haja qualquer divergência, o candidato deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e 
solicitar a correção. 
 
 

Leia-se: 
9.8.1. Por motivo de segurança, poderão ser aplicadas provas de mesmo teor, porém com 
gabaritos diferenciados, de forma que, caberá ao candidato, marcar em seu CARTÃO 
RESPOSTA, o TIPO DE PROVA que recebeu, sendo que o não preenchimento (deixar em 
branco), acarretará na desclassificação do candidato, uma vez que tornará impossível a leitura 
do referido cartão resposta. 
 
Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site 
www.fsjb.edu.br ou por meio do telefone (27)  3302-8057, das 12h às 16h e 17h às 21h ou pelo 
e-mail concursojn@fsjb.edu.br ou ainda, pessoalmente em João Neiva - Endereço: Av. 
Presidente Vargas nº 157, centro Joao Neiva (Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 
Juventude e Esporte), das 8h às 11h e 13h às 16h, de acordo com o anexo III.. 
 

JOÃO NEIVA/ES, em 11 de setembro de 2019. 
 
 
 

 OTÁVIO ABREU XAVIER 
PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 


