
         Prefeitura Municipal de Diamantina 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 

  EDITAL Nº 010 – QUARTA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

Rua da Glória, 394, Centro – Diamantina/MG 
(38) 3531-9245 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ/MF nº 17.754.136/0001-90, com sede administrativa na Rua da Glória, 394, centro, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal Sr. Juscelino Brasiliano Roque, portador do RG MG 2.666.171, 

CPF 389.128.996-00, torna pública a retificação do Edital de Abertura do Concurso Público nº 

001/2017. 

 

Art. 1º Retifica-se os subitens 6.1.1 e 6.1.1.1 que tratam do período de aplicação das provas escritas e 

objetivas, bem como do fechamento dos portões. 

 

 

Onde se lê: 

 

6.1.1  As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de 

Diamantina/MG, com data inicialmente prevista para às 08h00min do dia 20 de 

agosto de 2017 (domingo), com duração de 4 (quatro) horas para sua 

realização (das 08h00min até às 12h00min). 

6.1.1.1  O fechamento dos portões nos locais de prova acontecerão as 

07h45, após esse horário não será permitida a entrada de 

nenhum candidato nos locais de prova.  

Leia-se: 

6.1.1  As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de 

Diamantina/MG, no dia 20 de agosto de 2017 (domingo), com duração de 4 

(quatro) horas para sua realização. As provas serão aplicadas no período da 

manhã das 08h00min até às 12h00min e no período da tarde das 14h00min 

até às 18h00min. 

6.1.1.1  O fechamento dos portões nos locais de prova acontecerão com 

antecedência de 15 minutos para o horário previsto de início 

da prova. Desta forma no período da manhã os portões serão 

fechados: 

 As 07h45min para as provas aplicadas no período da manhã 

 As 13h45min para as provas aplicadas no período da tarde 
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Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições constantes no Edital de Abertura do referido Concurso 

Público.  

 

Diamantina, 04 de agosto de 2017 

 
________________________________ 

JUSCELINO BRASILIANO ROQUE 
Prefeito Municipal 


