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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM / ES 

 

RETIFICAÇÃO Nº 03 

 

O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública retificação nº 03, em cumprimento ao determinado na tutela antecipada da Ação 

Civil Pública nº 5000750-87.2019.4.02.5001/ES, referente ao EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 

001/2018/PMIES/17 DE DEZEMBRO DE 2018, conforme segue: 

 

I – DO QUADRO DE VAGAS 

Inclui-se o requisito de Curso Superior em Ciências Econômicas para o cargo S04 - AUDITOR PÚBLICO 

INTERNO / ÁREA ADMINISTRATIVA: 

CÓD CARGO REQUISITO 

S04 
AUDITOR PÚBLICO INTERNO / 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

Curso Superior em Administração ou 
Ciências Econômicas, com respectivo 
registro no conselho de classe e pós-
graduação lato ou stricto sensu nas 
áreas de Gestão Pública, Auditoria 
Pública, Contabilidade Pública,  
Direito Público, Administração 
Pública ou Controle Interno. 

 

II – DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

Conforme determinado na decisão judicial, será reaberto o prazo para inscrições apenas para os 

eventuais profissionais economistas que tenham interesse em participar do Certame para o cargo S04 - 

AUDITOR PÚBLICO INTERNO / ÁREA ADMINISTRATIVA, conforme segue: 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Período de inscrições pela Internet 
26/02/2019 a 

29/03/2019 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  11/03 a 13/03/2019 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 18/03/2019 

Recurso contra o indeferimento da isenção 19/03 e 20/03/2019 
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Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 27/03/2019 

Último dia para pagamento do boleto bancário 29/03/2019 

• Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos  

• Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com 

Deficiência – PCD 

• Divulgação da homologação preliminar das inscrições 

10/04/2019 

• Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos 

candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência - PCD 

• Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

11/04 e 12/04/2019 

 

III – DO ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 

O cronograma previsto passa a constar com a seguinte redação para todos os cargos: 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

• Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento 

especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência 

– PCD 

• Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

• Divulgação da homologação das inscrições 

• Divulgação do total de inscritos por cargo 

• Divulgação dos locais das Provas Objetiva, Discursiva e Redação 

23/04/2019 

Realização das Provas Objetiva, Discursiva e Redação 28/04/2019 

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva e da chave de correção da Prova 

Discursiva (a partir das 16 horas) 
29/04/2019 

Período para interpor recurso contra o gabarito da Prova Objetiva e da chave 

de correção da Prova Discursiva 
30/04 a 02/05/2019 

• Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova 

Objetiva e da chave de correção da Prova Discursiva 

• Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva 

• Divulgação da chave de correção final da Prova Discursiva 

• Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva 

05/06/2019 
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Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 06/06 e 07/06/2019 

• Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova 

Objetiva 

• Divulgação do resultado final da Prova Objetiva  

• Resultado final do Certame para os cargos do Ensino Fundamental 

• Divulgação dos candidatos que terão a Prova Discursiva ou Redação 

corrigida, exceto candidatos que se declararam com deficiência para o 

cargo de Guarda Civil Municipal 

• Convocação para a perícia dos candidatos que se declararam com 

deficiência para o cargo de Guarda Civil Municipal 

13/06/2019 

Realização da perícia para os candidatos que se declararam com deficiência 

para o cargo de Guarda Civil Municipal 
17/06 e/ou 18/06/2019 

Resultado preliminar da perícia para os candidatos que se declararam com 

deficiência para o cargo de Guarda Civil Municipal 
26/06/2019 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da perícia para os 

candidatos que se declararam com deficiência para o cargo de Guarda Civil 

Municipal 

27/06 e 28/06/2019 

• Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da perícia 

para os candidatos que se declararam com deficiência para o cargo de 

Guarda Civil Municipal 

• Resultado final da perícia médica dos candidatos que se declararam com 

deficiência para o cargo de Guarda Civil Municipal 

• Divulgação dos candidatos que se declararam com deficiência que terão a 

Redação corrigida para o cargo de Guarda Civil Municipal 

11/07/2019 

Resultado preliminar da Prova Discursiva e Redação 17/07/2019 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Discursiva e 

Redação  
18/07 e 19/07/2019 

• Respostas aos pedidos de revisão do resultado preliminar da Prova 

Discursiva e Redação  

• Resultado final da Prova Discursiva e Redação  

• Resultado final do Certame para os cargos do Ensino Médio, exceto para o 

02/08/2019 
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Guarda Civil Municipal  

• Convocação para a Prova de Capacidade Física – TAF 

• Convocação para a Prova de Títulos 

Entrega dos Títulos 07/08 e 08/08/2019 

Realização da Prova de Capacidade Física - TAF 25/08/2019 

• Resultado preliminar da Prova de Capacidade Física – TAF 

• Resultado preliminar da Prova de Títulos 
03/09/2019 

Pedido de revisão contra os resultados preliminares da Prova de Capacidade 

Física – TAF e Prova de Títulos 
04/09 e 05/09/2019 

• Respostas aos pedidos de revisão e resultados finais da Prova de 

Capacidade Física - TAF e Prova de Títulos 

• Resultado final do Certame para o cargo de Guarda Civil Municipal e 

para os cargos do Ensino Superior 

18/09/2019 

Demais informações permanecem inalteradas. 

 

Itapemirim/ES, 25 de fevereiro 2019. 

 

THIAGO PEÇANHA LOPES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


