
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / MG 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2020 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / MG 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2020 

6ª RETIFICAÇÃO 
 

Considerando os recentes e potenciais riscos à saúde pública, ocasionados pelo Convid-19, faz-se 

necessário a reorganização do Cronograma previsto para o Concurso em epigrafe, conforme 

transcrito no termo abaixo: 

ANEXO II – Do Cronograma Básico – Publicações após as 17 horas. 
 
 
 

CRONOGRAMA BÁSICO 

ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODOS 

Publicação do Edital 31/01/2020 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 
01,02,06,07 e 

08/04/2020 

Início Das Inscrições Via Internet 01/04/2020 

Início de solicitação de condições especiais para realização de provas 01/04/2020 

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição 22/04/2020 

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de 

inscrição 
23 e 24/04/2020 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à 

isenção da taxa de inscrição 
29/04/2020 

Último Dia De Inscrições Via Internet 06/07/2020 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 07/07/2020 

Último dia para solicitação de condições especiais para realização de provas 06/07/2020 

Divulgação da decisão relativa à solicitação de condições especiais para realização de 

provas 
13/07/2020 

Interposição de Recursos contra resultado do pedido de Condição especial para 

realização de Provas 
14 e 15/07/2020 

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição (CDI) via internet, com os 

locais e horários da prova objetiva 
31/07/2020 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento e deferimento dos recursos contra 

a análise do pedido de condição especial para realização de provas 
23/07/2020 

PROVA OBJETIVA 16/08/2020 

Divulgação do Gabarito 17/08/2020 

Interposição de recursos contra questões e o gabarito preliminar 18 e 19/08/2020 

Divulgação do resultado dos recursos contra questões e o gabarito preliminar 03/09/2020 

Divulgação do resultado das provas objetivas e redação e a classificação final 16/09/2020 

Interposição de Recursos contra o resultado das provas objetivas e redação e 

classificação final 
17 e 18/09/2020 

Resultado final das provas objetiva e aberta (após recursos) 05/10/2020 

Homologação após. 06/10/2020 

 

 

Contagem, 30 de abril de 2020. 

 

 
Alexis José Ferreira de Freitas 
Prefeito Municipal de Contagem 
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