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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 

Fica retificado o edital 01/2020 da Prefeitura 
Municipal de Imbé de Minas conforme nova publicação: 

I – Fica alterado o item VII, 1, passando a vigorar 
com o seguinte texto: 

1 - O candidato realizará sua inscrição 
exclusivamente através da Internet no endereço 
eletrônico www.jmsbhz.com.br/concurso, das 00 
hs do dia 31 de agosto de 2020 até às 23:59 hs 
do dia 29 de setembro de 2020, observado o 
horário oficial de Brasília – DF. 

II - Fica alterado o item VIII, 4 e 7, passando a 
vigorar com o seguinte texto: 

4 - A solicitação da Isenção do Pagamento da 
Taxa de Inscrição deverá ser feita 
pessoalmente ou por procurador ou pela 
internet nos dias 31/08 e 01/09/2020, no 
horário de funcionamento da Prefeitura 
Municipal de Imbé de Minas no local previsto 
no item VII subitem 1.1, não sendo aceitos em 
data posterior, seja qual for o motivo 
alegado.  
 

7 - O resultado da análise da documentação 
apresentada para solicitação de isenção do 
pagamento da Taxa de Inscrição será publicado 
até o dia 09 de setembro de 2020, no Quadro de 
Avisos da Prefeitura de Imbé de Minas no 
endereço eletrônico www.jmsbhz.com.br/concurso 
com listagem dos pedidos deferidos e 
indeferidos.  
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III - Fica alterado o item XII, 1 passando a vigorar 
com o seguinte texto: 

1 - Os candidatos inscritos no concurso 

farão a Prova de Objetiva de Múltipla 

Escolha, de caráter eliminatório e 

classificatório, em data, local e horário a 

serem informados, através de publicação 

feita no Quadro de Avisos de Publicações da 

Prefeitura Municipal de Imbé de Minas, bem 

como nos endereços eletrônico 

www.jmsbhz.com.br/concurso e a data de sua 

realização ocorrerá depois de transcorridos 

o prazo mínimo de 30 (trinta) dias após o 

encerramento das inscrições. A data PREVISTA 

para realização das provas é dia 01 de 

novembro de 2020.  

 

 

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2020 


