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A Prefeitura Municipal de Onça de Pitangui/MG, no uso de suas atribuições legais, torna público a 
2ª RETIFICAÇÃO do Concurso Público - Edital nº 01/2017, que objetiva alterar os seguintes 
conteúdos: 
 
Em face à recente instabilidade do site da empresa organizadora do concurso público, impossibilitando as 
inscrições no período de 10 a 12/12/2017, resolve-se prorrogar os seguintes prazos: 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

14/11/2017 
a 

17/12/2017 

A partir das 
09h00min. do 
dia 14/11/2017 

até às 
23h59min. do 
dia 17/12/2017 

Período de Inscrições VIA INTERNET 
dos candidatos ao concurso público e 
prazo para protocolo e envio da prova 

de títulos. 
Vencimento do boleto dia 18/12/2017 

No site  www.reisauditores.com.br 

14/11/2017 
a 

17/12/2017 

11h00min. às 
17h00min. 

Período de Inscrições Presenciais dos 
candidatos ao concurso público; 

Exceto sábados, domingos e feriados. e 
prazo para protocolo e envio da prova 

de títulos. 
Vencimento do boleto dia 18/12/2017 

Presencial: Rua Gustavo Capanema, 101 - 
Centro -  CEP 35.655-000 - Onça de 

Pitangui/MG; 

09/01/2018 16h00min 
Divulgação da relação de inscrições e 

Listagem de Candidatos que solicitaram 
Condições Especiais. 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 
Onça de Pitangui e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.oncadopitangui.mg.gov.br 

10 a 
12/01/2018 

 

24 horas pela 
internet; 

Prazo para protocolo de recurso sobre 
as inscrições. 

Presencial: Rua Gustavo Capanema, 101 - 
Centro -  CEP 35.655-000 - Onça de 

Pitangui/MG Ou no site 
www.reisauditores.com.br 

16/01/2018 16h00min. Julgamento recursos sobre as inscrições 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 
Onça de Pitangui e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.Oncadopitangui.mg.gov.br 

16/01/2018 16h00min. 
Divulgação da Planilha indicando o local 

e horário de realização das Provas 
Objetivas de Múltipla Escolha. 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 
Onça de Pitangui e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.oncadopitangui.mg.gov.br 

21/01/2018 - 
Realização da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha. 
Local e horário de realização: a divulgar 

dia 16/01/2018 

 
 
A data das provas permanece inalterada, dia 21/01/2018. 
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