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RETIFICAÇÃO Nº. 01  
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010 

 
 A Prefeitura Municipal de Tiradentes, através da JCM - Consultoria 
Municipal Ltda., com sustentação no item 18.5 do Edital 001/2010, que 
regulamenta o Concurso Público para provimento de cargos de seu quadro 
de pessoal, COMUNICA as seguintes alterações no referido edital: 
 

1º) 

Onde se Lê no item 6.16: 
 6.16 – A ficha de inscrição definitiva, contendo, horário e local de 
realização das provas, deverá ser retirada pelo candidato, no período de 14 a 
29 de maio de 2010, através do site www.jcmconcursos.com.br ou na 
Prefeitura Municipal de Tiradentes, no horário de 10h às 15h. 
 

Leia-se: 
 6.16 – A ficha de inscrição definitiva, contendo, horário e local de 
realização das provas, deverá ser retirada pelo candidato, no período de 14 a 
02 de junho de 2010, através do site www.jcmconcursos.com.br ou na 
Prefeitura Municipal de Tiradentes, no horário de 10h às 15h. 

 
 

2º) 

Onde se Lê no item 9.2: 
 “9.2 – As provas práticas serão realizadas no dia 29 de maio de 2010 
em local e o horário a ser informado na ficha definitiva de inscrição.” 

 
Leia-se: 
 “9.2 – As provas práticas serão realizadas no dia 05 de junho de 
2010 em local e o horário a ser informado na ficha definitiva de inscrição.” 

 
 
3º) 

Onde se Lê no item 10.1: 
 “10.1 – Todos os candidatos serão submetidos às provas objetivas 
que serão realizadas no dia 30 de maio de 2010. O horário e local serão 
informados na ficha de inscrição definitiva.” 

 
Leia-se: 
 “10.1 – Todos os candidatos serão submetidos às provas objetivas 
que serão realizadas no dia 06 de junho de 2010. O horário e local serão 
informados na ficha de inscrição definitiva.” 
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4º) 

Onde se Lê no item 15.1: 
 “15.1 – Os gabaritos serão divulgados no dia 30 de maio de 2010 no 
local de realização das provas, logo após a conclusão desta fase do Concurso, 
e no dia 31 de maio de 2010 estarão disponíveis no site 
www.jcmconcursos.com.br e na sede da Prefeitura Municipal de Tiradentes.” 
 

Leia-se: 
 “15.1 – Os gabaritos serão divulgados no dia 05 de junho de 2010 no 
local de realização das provas, logo após a conclusão desta fase do Concurso, 
e no dia 06 de junho de 2010 estarão disponíveis no site 
www.jcmconcursos.com.br e na sede da Prefeitura Municipal de Tiradentes.” 
 
 
 

5º) 

Onde se Lê no item 15.2: 
 15.2 – A listagem com o resultado estará disponível a partir do dia 11 
de junho de 2010 no site www.jcmconcursos.com.br e será afixada na sede da 
Prefeitura Municipal de Tiradentes. 
 

Leia-se: 
 15.2 – A listagem com o resultado estará disponível a partir do dia 18 
de junho de 2010 no site www.jcmconcursos.com.br e será afixada na sede da 
Prefeitura Municipal de Tiradentes. 
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6º) 
Onde se Lê no Anexo IV –Cronograma Previsto: 

Data Ocorrência 

14 a 29 de maio de 2010   

 

Prazo para retirada da Ficha Definitiva de Inscrição. 
 

Local: www.jcmconcursos.com.br ou 
 
Sede da Prefeitura Municipal de Tiradentes  
Rua Resende Costa -71- Centro – Tiradentes-MG 
Horário: de 10h às 15h 
 

29 de maio de 2010 
 

Aplicação das provas práticas 
 

30 de maio de 2010 
Aplicação das provas Escritas 
Divulgação dos Gabaritos. 

1º e 2 de junho de 2010 

 

Prazo de recursos quanto ao gabarito e questões de 
provas. 
 

11 de junho de 2010 
 

Divulgação do Resultado das provas. 
 

14 e 15 de junho de 2010 
 

Prazo de recursos quanto ao resultado das provas. 
 

21 de junho de 2010 
 

Divulgação do Resultado Final 
 

 

 

Leia-se:  
Data Ocorrência 

14 de maio a 02 de junho de 
2010  

 

Prazo para retirada da Ficha Definitiva de Inscrição. 
 

Local: www.jcmconcursos.com.br ou 
 
Sede da Prefeitura Municipal de Tiradentes  
Rua Resende Costa -71- Centro – Tiradentes-MG 
Horário: de 10h às 15h 
 

05 de junho de 2010 
 

Aplicação das provas práticas 
 

06 de junho de 2010 
Aplicação das provas Escritas 
Divulgação dos Gabaritos. 
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Data Ocorrência 

07 e 08 de junho de 2010 

 

Prazo de recursos quanto ao gabarito e questões de 
provas. 
 

18 de junho de 2010 
 

Divulgação do Resultado das provas. 
 

21 e 22 de junho de 2010 
 

Prazo de recursos quanto ao resultado das provas. 
 

28 de junho de 2010 
 

Divulgação do Resultado Final 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Tiradentes, 19 de janeiro de 2010. 
 

 

Nilzio Barbosa 
Prefeito Municipal 

 


