PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO
DE TOLEDO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ERRATA Nº. 002 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014.
Considerando os recursos interpostos por candidatos em questões aplicadas nas
provas do Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Toledo;
Considerando, principalmente, que as provas práticas para Motoristas,
Operadores de Máquinas e Oficiais de Obra foram redirecionadas para serem aplicadas
no dia 12 de outubro de 2014 com a concordância de todos os candidatos;
E considerando que a empresa administradora do Concurso necessita de mais
prazo para a divulgação dos resultados finais pelas questões acima,
O Prefeito Municipal do Município de Toledo, Estado de Minas Gerais, e a
Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público, nomeada por ato
específico, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o item 12,6 do
Edital 001//2014, fazem a seguinte retificação no referido Edital nos itens: “Prova
Prática”, “Ato solene para abertura dos envelopes dos cartões resposta e de
identificação. Correção dos cartões resposta e identificação dos candidatos.
Lavratura da ata de nota da prova escrito-objetiva e ata de identificação dos
candidatos”; “Prazo para Interposição de Recursos acerca da Ata de Nota da Prova
Escrito-Objetiva”; “Divulgação da Ata do Resultado de Classificação Final por
cargo/função;” e “LOCAL PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS”.
CAPÍTULO XI
11 – CRONOGRAMA
CRONOGRAMA

DATA

HORÁRIO

Inscrições via site (www.cabraleoliveira.com.br) (...)

11/07 a
08:30 ÀS
26/08/2014 22:00 HORAS

Resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor de inscrição (...)

27/08/2014

10:00 horas

Prazo p/recursos dos candidatos que tiveram a solicitação de isenção do valor de
inscrição indeferido (...)

29 e 30/08 2014

10:00 horas

Divulgação da relação dos candidatos que tiveram a solicitação de isenção do valor de
inscrição deferido, após período de contestação. (...)

01/09/2014

10:00 horas

* Resultado da homologação das inscrições (...)

02/09/2014

17:00

Prazo para Interposição de Recursos acerca da não homologação das
inscrições/pedido de isenção da taxa de inscrição/declaração de candidato deficiente,
dúvidas sobe locais de provas e outras dúvidas, (...)

04 e 05/09
de 2014

10:00 horas

** Prova Escrita/Objetiva (...)

06/09/2014

09:00 às
12:00

*** Prova Prática

12/10/2014

Das 15:00 às
17:00 horas

* Divulgação do Gabarito Oficial Prova Escrita/Objetiva (...)

12/09/2011

10:00

Prazo para Interposição de Recursos acerca do gabarito da prova escrita/objetiva(...)

13 a
15/09/2014

10 :00

* Ato solene para abertura dos envelopes dos cartões resposta e de
identificação. Correção dos cartões resposta e identificação dos candidatos.
Lavratura da ata de nota da prova escrita/objetiva e ata de identificação dos
candidatos

17/10/2014

09:00

Prazo para Interposição de Recursos acerca da Ata de Nota da Prova
Escrita/Objetiva

20 a
22/10/2014

17:00

* Divulgação da Ata do Resultado de Classificação Final por cargo/função.

25/10/2014

17:00

* Prefeitura Municipal de Toledo (MG), Praça Presidente Vargas, nº. 08 – Centro Município de Toledo (MG). (...)
** Escola Municipal Simão de Toledo Pizza sito à Rua Santa Edwirges,n.° 10, Bairro Bom
Jesus, no Município de Toledo (MG) (...)
*** Pátio da Prefeitura, sito à Rua Praça Presidente Vargas, n.°8. Centro, no Município de
Toledo (MG). – LOCAL DE APLICAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS

Toledo, Estado de Minas Gerais, 16 de setembro de 2014.

Vicente Pereira de Souza Neto
Prefeito Municipal

