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  EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 006/2018 – ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA 

 
Art. 1º - O Presidente da Comissão de Concurso de Jateí - MS, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber aos interessados que fará as seguintes ALTERAÇÕES no Edital de Concurso Público nº 
001/2018, conforme segue: 
 
I – ALTERAR os itens 8.2 e 8.2.1, passando a ter a seguinte redação: 
8.2. A prova prática está prevista para o dia 07 de outubro de 2018. 
8.2.1. O horário e local serão divulgados no dia 21 de setembro de 2018. 
 
II – ALTERAR o item 12.1, passando a ter a seguinte redação: 
12.1. Os documentos relativos aos Títulos, deverão ser entregues, somente pelos candidatos 
aprovados na Prova Escrita Objetiva, da seguinte forma:  
I - Presencialmente, nos dias 12 ou 13 de setembro de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de 
Jateí - MS, localizada na Avenida Bernadete Santos Leite, nº 382 - centro, no horário compreendido 
entre as 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min; ou  
II - via Sedex, em envelope identificado com os dizeres: “CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JATEÍ - MS / PROVA DE TÍTULOS”, endereçado à empresa KLC - CONSULTORIA EM 
GESTÃO PÚBLICA LTDA., localizada à Praça Monteiro Lobato, 94 - Lobato - PR - CEP 86790-000. 
Somente serão aceitos os envelopes postados no correio nos dias 12 ou 13 de setembro de 
2018. 
 
III – ALTERAR o item 20.1, passando a ter a seguinte redação: 
20.1. O resultado preliminar da prova escrita objetiva está previsto para ser divulgado no dia 04 de 
setembro de 2018, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Jateí 
– MS, publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa 
responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br. 
 
IV – ALTERAR o item 21.1 passando a ter a seguinte redação: 
21.1. O resultado preliminar da prova escrita objetiva e prova de títulos está previsto para ser 
divulgado no dia 21 de setembro de 2018, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na 
Prefeitura Municipal de Jateí – MS, publicado no órgão de imprensa oficial do município e 
disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público 
www.klcconcursos.com.br. 
 
V – ALTERAR o item 22.1 passando a ter a seguinte redação: 
22.1. O resultado preliminar da prova prática está previsto para ser divulgado no dia 11 de 
outubro de 2018, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Jateí – 
MS, publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa 
responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br. 

 
VI – ALTERAR o item 23.1, passando a ter a seguinte redação: 
23.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 24 de outubro de 2018, a partir das 
17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Jateí – MS, publicado no órgão de 
imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização 
do Concurso Público www.klcconcursos.com.br. 
 
VII – ALTERAR o ANEXO IV passando a ter a seguinte redação: 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA DO CONCURSO 

 
Data Evento 
07/06/2018 Divulgação do Edital de Abertura do Concurso. 
07 a 21/06/2018 Período de Inscrições. 
08 e 09/06/2018 Período para interposição de recursos – Edital de Abertura. 
07 a 12/06/2018 Período da solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição 

15/06/2018 
Resultado da solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de 
Inscrição. 

22/06/2018 Último dia para efetuar o pagamento do Boleto Bancário. 

22/06/2018 
Último dia para envio de documento comprobatório de pessoas 
portadoras de necessidades Especiais. 

29/06/2018 Homologação das Inscrições. 
02 e 03/07/2018 Período para interposição de recursos das inscrições. 
09/07/2018 Resultado – recurso das inscrições. 
19/08/2018 Data de realização da Prova escrita objetiva. 
21/08/2018 Divulgação do gabarito preliminar. 
22 e 23/08/2018 Período para interposição de recursos do gabarito preliminar. 

03/09/2018 
Divulgação do gabarito Oficial e Resultado – recursos contra o gabarito 
preliminar. 

04/09/2018 Divulgação do resultado preliminar da prova escrita objetiva. 

05 e 06/09/2018 
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar 
da prova escrita objetiva.  

11/09/2018 
Resultado – recursos contra resultado preliminar prova escrita 
objetiva. 

12 e 13/09/2018 Entrega dos Envelopes para Prova de Títulos 

21/09/2018 
Divulgação do resultado preliminar da prova escrita objetiva e títulos, 
bem como, divulgação do Horário e Local da Prova Prática. 

24 e 25/09/2018 
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar 
da prova de títulos. 

28/09/2018 Resultado – recursos contra resultado preliminar prova de títulos. 
07/10/2018 Data de realização da Prova Prática. 
11/10/2018 Divulgação do resultado preliminar da prova prática. 

15 e 16/10/2018 
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar 
da prova prática. 

23/10/2018 Resultado – recursos contra o resultado preliminar da prova prática. 
24/10/2018 Resultado final do Concurso. 

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Jateí - MS, 25 de julho de 2018. 
 

Fernando Camilo do Carmo 
Presidente da Comissão de Concurso 

 


