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COMUNICADO 
 

O Município de Aracitaba, através do Prefeito Municipal, senhor Fábio Alfeu 

da Silva, e da Empresa Auctor - Assessoria e Consultoria - Eireli, responsável pela 

operacionalização do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2019, torna público 

que resolveu definir o cronograma, em anexo, para prosseguimento do Concurso 

Público da Prefeitura Municipal de Aracitaba. 

Para a aplicação da prova, elaborou-se um plano de prevenção com 

medidas de segurança sanitária, tais como: disponibilização, em todos os locais de 

aplicação, de álcool em gel a 70% nas entradas, salas de aplicação, corredores, 

sanitários e salas reservadas aos colaboradores; termômetros para medição de 

temperatura nas entradas dos locais de prova; manutenção de quantitativo reserva 

de máscaras de proteção individual em todos os locais de prova; garantia de 

distanciamento seguro de 1,5 metro entre candidatos. 

Todas as medidas serão levadas a amplo conhecimento dos candidatos, 

ressaltando-se que o objetivo essencial é garantir a segurança plena de todos os 

concorrentes e profissionais envolvidos na aplicação da prova. 

As provas serão realizadas no município de Aracitaba, no dia 04/10/2020 

(Para os cargos de nível superior e de nível médio/técnico/Magistério) e no dia 

11/10/2020 (Para os cargos de nível fundamental incompleto e alfabetizado). Os 

locais e horários de realização das provas serão divulgados oportunamente no 

cartão definitivo de inscrição que será disponibilizado na área do candidato no dia 

21 de setembro de 2020. 

Aracitaba, Minas Gerais, 4 de setembro de 2020. 

 
 

FÁBIO ALFEU DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 

AUCTOR - ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 
Empresa Responsável 
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Item Descrição 
Datas 

Fases 
Superadas 

Médio/Técnico/Magistério 
e Superior 

Fundamental 
Incompleto/Alfabetizado 

1 
Publicação do Edital do 
Concurso Público 20/11/2019 - - 

2 Inscrições 
20/01/2020 a 
18/02/2020 

- - 

3 
Inscrição por isenção da taxa 
de inscrição 

20/01/2020 a 
24/01/2020 

- - 

4 
Publicação da relação de 
solicitações de isenções 
deferidas 

28/01/2020 
- - 

5 
Prazo para recurso contra 
indeferimento da isenção  

29, 30 e 
31/01/2020 

- - 

6 
Último dia para solicitação de 
tratamento especial na prova 
objetiva de múltipla escolha 

18/02/2020 
- - 

7 
Data limite para comprovação 
de inscrições de portadores de 
deficiência  

18/02/2020 
- - 

8 
Publicação da relação de 
inscritos 02/03/2020 - - 

9 
Prazo para recurso de 
confirmação de inscrição 

03, 04 e 
05/03/2020 

- - 

10 
Liberação do cartão definitivo 
de inscrição - 21/09/2020 21/09/2020 

11 

Publicação da relação de 
candidatos x vagas e locais das 
provas objetivas de múltipla 
escolha 

- 

21/09/2020 21/09/2020 

12 
Aplicação da prova objetiva de 
múltipa escolha - 04/10/2020 11/10/2020 

13 
Divulgação dos gabaritos 
oficiais preliminares - 05/10/2020 12/10/2020 

14 
Prazo para recurso contra os 
gabaritos oficiais preliminares - 06, 07 e 08/10/2020 13, 14 e 15/10/2020 

15 

Divulgação dos gabaritos 
oficiais definitivos e resultado 
oficial preliminar da prova 
objetiva de múltipla escolha 

- 

17/11/2020 17/11/2020 

16 

Prazo para recurso contra o 
resultado oficial preliminar da 
prova objetiva de múltipa 
escolha 

- 

18, 19 e 20/11/2020 18, 19 e 20/11/2020 

17 
Prazo para protocolo dos 
títulos - 01 e 02/12/2020 - 

18 
Divulgação do resultado oficial 
definitivo da prova objetiva de 
múltipa escolha 

- 
25/11/2020 25/11/2020 

19 
Divulgação do Edital de 
convocação para a prova 
prática 

- 
- 27/11/2020 

20 Aplicação da prova prática - - 13/12/2020 

21 
Divulgação do resultado oficial 
preliminar da prova prática e - 15/12/2020 15/12/2020 
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prova de títulos 

22 
Prazo para recurso contra o 
resultado oficial preliminar da 
prova prática e prova de títulos 

- 
16, 17 e 18/12/2020 16, 17 e 18/12/2020 

23 Resultado FINAL do Concurso - 28/12/2020 28/12/2020 


