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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2020 
Setores: Administrativo/Operacional/Educação/Saúde 

  
COMUNICADO PÚBLICO Nº 007 do Edital nº 001/2020 

 
A Empresa MSM Consultoria & Projetos, responsável pela operacionalização do Concurso Público, 

promovido pela Prefeitura Municipal de Nanuque – Minas Gerais, com amparo no subitem 3.4 do Edital, 
TORNA PÚBLICO, especialmente para os Candidatos inscritos no Concurso Público, considerando 
que, as provas deveriam acontecer no dia 25 de abril de 2021, conforme Comunicado Público nº 006 do 
Edital º 001/2020, sendo necessária a modificação no respectivo Cronograma do Edital em função do 
impacto da pandemia Coronavírus/COVID19, conforme oficio nº 012/2021 da Procuradoria Municipal 
em 25 de março de 2021 que, recomenda o adiamento das provas considerando a situação de alerta devido ao 
alto risco de propagação do Coronavírus/COVID-19, decorrente do atual cenário epidemiológico de 
Nanuque e região, o qual revela um aumento significativo do número de casos ativos de COVID-19; 
considerando que, o Município de Nanuque/MG aderiu ao Plano do Minas Consciente; considerando a nova 
Deliberação do Plano Minas Consciente publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, onde todo 
estado de Minas Gerais regrediu para onda roxa; considerando que não há vacina no momento para 
imunização total no Município; considerando que, a realização das provas objetivas do Concurso Público irá 
causar aglomeração de pessoas no Município, Escolas e suas respectivas salas, tendo em vista que o número 
de inscritos é 5.157 (cinco mil cento e cinquenta e sete) Candidatos, RESOLVE adiar por mais 63 
(sessenta e três) dias no sentindo de impedir a proliferação do Coronavírus/COVID-19, podendo ser 
prorrogado a depender das orientações da Secretaria Municipal de Saúde, das Deliberações do Plano 
Minas Consciente, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. 

O Cronograma de Trabalho foi alterado, passando a viger conforme abaixo: 
CRONOGRAMA DE TRABALHO RERRATIFICADO em 30 de março de 2021. 

ITEM RESPONSÁVEL ATIVIDADES DATA 

13 MSM Consultoria Data para a publicação do Edital de convocação dos Candidatos inscritos para aplicação das provas objetivas de múltipla escolha, nos 
sites: www.msmconsultoria.com.br e www.nanuque.mg.gov.br 

A partir das 18h00min do 
dia 14/06/2021 

14 MSM Consultoria Data para divulgação do Cartão de Inscrição no site: www.msmconsultoria.com.br para conhecimento dos Candidatos dos locais de  
aplicação das provas. 

A partir das 18h00min do 
dia 15/06/2021 

15 MSM Consultoria DATA DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  27/06/2021 

16 MSM Consultoria Data da divulgação do Gabarito de respostas das provas objetivas, no site: www.msmconsultoria.com.br  A partir das 18h00min do 
dia 28/06/2021 

17 Candidato Prazo para interposição de recursos dos Candidatos, referentes ao Gabarito das provas objetivas – e-mail: 
recursos@msmconsultoria.com.br 29/06, 30/06 e 01/07/2021 

18 MSM Consultoria Data para divulgação das respostas dos recursos interpostos pelos Candidatos, referentes ao Gabarito para consulta no site: 
www.msmconsultoria.com.br 

A partir das 18h00min do 
dia 19/07/2021 

19 MSM Consultoria Data para divulgação do resultado das notas das provas objetivas dos Candidatos para consulta no site: www.msmconsultoria.com.br  A partir das 18h00min do 
dia 20/07/2021 

20 Candidato Prazo para interposição de recursos referentes ao resultado das notas das provas objetivas e solicitação ao espelho do Cartão Resposta – 
e-mail: recursos@msmconsultoria.com.br 21, 22 e 23/07/2021 
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MSM Consultoria Data para divulgação das respostas aos recursos interpostos pelos Candidatos, referentes ao resultado das notas das provas objetivas 

para consulta no site: www.msmconsultoria.com.br  
A partir das 18h00min do 

dia 03/08/2021 

22 Candidato Período de envio da Certidão de participação como jurado para critério de desempate para os Candidatos aprovados na prova objetiva 
de múltipla escolha, conforme item 16 DESEMPATE. 04, 05 e 06/08/2021 

23 Candidato Período de envio dos Títulos para os aprovados nas provas objetivas de múltipla escolha dos cargos públicos descritos no item 13 – 
DOS TÍTULOS. 04, 05 e 06/08/2021 

24 MSM Consultoria Data para divulgação dos resultados da apuração dos Títulos para consulta no site: www.msmconsultoria.com.br  A partir das 18h00min do 
dia 23/08/2021 

25 Candidato Prazo para interposição de recursos referente à divulgação da apuração dos Títulos – e-mail: recursos@msmconsultoria.com.br 24, 25 e 26/08/2021 

26 MSM Consultoria Data para respostas dos recursos interpostos pelos Candidatos, referente aos Títulos, para consulta no site: 
www.msmconsultoria.com.br  

31/08/2021 
 

27 MSM Consultoria Divulgação dos relatórios: Classificação Final dos Candidatos e Classificação Final dos Candidatos Deficientes no site: 
www.msmconsultoria.com.br  

A partir das 18h00min do 
dia 31/08/2021 

28 Candidato Prazo para interposição de recursos referente à divulgação do resultado final – e-mail: recursos@msmconsultoria.com.br 01, 02 e 03/09/2021 

29 MSM Consultoria Data limite para envio dos relatórios de Classificação Final dos Candidatos e Classificação Final dos Candidatos Deficientes à 
Prefeitura Municipal de Nanuque, após prazo recursal do item 28 – Quadro I. 13/09/2021 
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 Obs.: Os Candidatos inscritos deverão ficar atentos às publicações e divulgações do referido Concurso Público, nos sites: www.msmconsultoria.com.br , 
www.nanuque.mg.gov.br e no  quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Nanuque-MG, para evitar perda de prazo dos recursos. 

   
Ressaltamos que, as datas vigentes do Concurso Público são as do presente Comunicado Público, podendo 
ser alteradas mediante novo Comunicado Público.  

 
Na oportunidade agradecemos a compreensão dos Candidatos e do povo em geral, mantendo o nosso 

compromisso de zelar pela continuidade do nosso relacionamento, pautado na valorização da legalidade, 
profissionalismo, transparência, respeito e ética. 

 
As demais disposições do Edital do Concurso Público nº 001/2020 permanecem inalteradas. 
 
Nanuque (MG), 30 de março de 2021.   

 
 

 
MSM Consultoria & Projetos 

 
 
 
 
 
 
 


