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RETIFICAÇÃO Nº 01 
 
O Presidente da Câmara de Capetinga, REGINALDO DE MENDONÇA, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento e esclarecimento dos interessados, o primeiro termo de retificação ao Edital de Concurso Público nº 01/2020. 
(ALTERAÇÃO: Da realização das Provas e do Cronograma). 

1 - O ITEM 8 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020.  

O item 8.7 passa a vigorar nos termos desta Retificação.  

8 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

[...]  

8.7.1 Será obrigatório a utilização de máscaras faciais profissionais (material médico cirúrgico industrializado) 
ou máscaras faciais não hospitalares para acesso ao local de realização das provas, bem como durante todo o 
tempo em que o candidato estiver nas dependências do local de realização de provas, podendo retirar a 
máscara somente após a saída do local.  

2 -ANEXO V DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020. 

O Anexo VI do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2020 passa a vigorar nos termos do ANEXO VI desta 
Retificação. 

 

Capetinga/MG, 03 de agosto de 2020. 

 
________________________________ 

REGINALDO DE MENDONÇA 
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

25/05/2020  
9h ás 22h do dia 

25/05/2020 
Período para pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição. 

Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br: 

26/05/2020 - 
Último dia para postagem dos documentos exigidos no item 5- 5 deste Edital 
para pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição 

Através dos Correios, por meio de Aviso de 
Recebimento - AR (averiguando-se sua tempestividade 
pela data da postagem). 

09/06/2020 15h 
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de pagamento do valor da 
taxa de inscrição 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

09/06/2020 a 
09/07/2020 

15h do dia 
09/06/2020 às 
15h00 do dia 
09/07/2020 

Inscrições dos Candidatos no Concurso Público 
Através do endereço eletrônico 
www.eloassessoriaeservicos.com.br. 

- 
Entrega do Laudo Médico pelo candidato que quiser concorrer como 
deficiente. 

Através dos Correios, por meio de Aviso de 
Recebimento - AR (averiguando-se sua tempestividade 
pela data da postagem). 

10/07/2020 - 

Último dia para envio do Laudo Médico pelo candidato que quiser concorrer 
como deficiente. 

Através dos Correios, por meio de Aviso de 
Recebimento - AR (averiguando-se sua tempestividade 
pela data da postagem) 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário) 
Estabelecimento bancário, observado o horário de 
atendimento e das transações financeiras de cada 
instituição. 

Até 19/10/2020 15h 
Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI de todos os 
candidatos, divulgação da relação de candidatos inscritos, dos locais de 
realização das Provas e confirmação de data e horários de prova. 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

25/10/2020 
Conforme previsto 
no ANEXO I deste 

Edital 
Realização das Provas: Objetiva de Múltipla Escolha 

A divulgar, até a data e horário constante do evento 
anterior, nos termos do item 1-6 deste Edital. 

25/10/2020 22h Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

Até 06/11/2020 - 

Divulgação do Gabarito Definitivo, depois de decorrido o prazo recursal e 
emitidos os respectivos pareceres; Divulgação do Resultado Geral (em 
ordem de classificação, contemplando todos os candidatos envolvidos, 
classificados, excedentes, reprovados e ausentes). 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

Até 20/11/2020 - 
Divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação, contemplando 
somente os candidatos classificados e excedentes), depois de decorrido o 
prazo recursal e emitidos os respectivos pareceres. 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. No prazo máximo de 15 
(quinze) dias após 

terem sido ultimadas 
todas as etapas 

editalícias 

- Homologação do resultado final. 

 

http://www.eloassessoriaeservicos.com.br/

