
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado de Minas Gerais

Edital de Retificação

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedro Leopoldo em conjunto com a empresa

JMS Tecnologia e Serviços Ltda, e:

1 - Considerando: Que houve a publicação dos Candidatos Inscritos, os indeferidos e aqueles que se

cadastraram tempestivamente para a realização da inscrição e não enviaram

documentos relativos aos títulos necessários à análise.

2 – Considerando: Que mesmo com a abertura do prazo para interposição de recursos quanto ao

deferimento dos candidatos habilitados a participar do Processo Seletivo, a

maioria dos candidatos que só se cadastraram não se manifestaram quanto a

situação verificada.

3 – Considerando: Que o interesse público no procedimento da seleção de pessoal a ser contratado

para o atendimento da Secretaria Municipal de Educação de Pedro Leopoldo deve

ser devidamente preservado não podendo causar restrições ou impedimentos à

participação dos interessados no respectivo processo.

Resolve:

Fica retificado o ANEXO I do Edital 001/2022 relativo ao Processo Seletivo para contratação de

pessoal para atendimento à Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedro Leopoldo, em

especial conforme discriminado a seguir e passando a vigorar conforme o Anexo a esta publicação.

I – O prazo para interposição de recursos quanto à publicação de candidatos inscritos e o envio

de documentos daqueles que se cadastraram tempestivamente no respectivo processo passa a

ser de: 29/11 A 14/12/2022.

a – Os recursos bem como qualquer pedido de informação poderão ser realizados

diretamente no endereço eletrônico da empresa gerenciadora do processo

www.jmsbhz.com.br/concurso/ ou através de envio ao e-mail

atendimento@jmsbhz.com.br, Telefone: 31-3481-2015

b – A publicação do resultado dos recursos bem como a relação dos candidatos

habilitados ocorrerão exclusivamente no dia 15/12/2022.

http://www.jmsbhz.com.br/concurso/
mailto:atendimento@jmsbhz.com.br
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II – A publicação dos pontos auferidos por cada candidato será publicado excepcionalmente

no dia 16/12/2022.

III - Os possíveis recursos a serem apresentados quanto à publicação dos pontos obtidos no

processo poderão ser apresentados do dia 19/12/2022.

a – Os recursos apresentados poderão ser realizados diretamente no endereço

eletrônico da empresa gerenciadora do processo www.jmsbhz.com.br/concurso/ ou através

de envio ao e-mail atendimento@jmsbhz.com.br.

b – Através do telefone: 31 3481-2015 (whatsapp) poderão ser esclarecidas dúvidas e

realizados atendimentos.

Pedro Leopoldo, 07 de dezembro de 2022.

CLÁUDIA MARIA DE RESENDE
Secretária Municipal de Educação

mailto:atendimento@jmsbhz.com.br
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ANEXO I

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

ETAPA/ESPECIFICAÇÃO PERÍODO

Publicação do Edital de Processo Seletivo no
Quadro de Avisos da Secretaria de Educação e
da Prefeitura Municipal, extrato no Diário Oficial
do Município e na internet nos endereços
www.pedroleopoldo.mg.gov.br e
www.jmsbhz.com.br/concurso.

09/11/2022

Prazo para interposição de recursos quanto às
normas do Edital.

09 A 11/11/2022

Período de Inscrições na internet no endereço
www.jmsbhz.com.br/concurso. 11 A 23/11/2022

Publicação da Listagem dos Candidatos
Inscritos. 28/11/2022

Prazo para interposição de recursos quanto à
publicação dos Candidatos e consequente envio
de documentação.

29/11 A 14/12/2022

Publicação da pontuação e Classificação dos
candidatos para a designação.

16/12/2022

Prazo para interposição de recursos quanto a
publicação da pontuação e classificação dos
candidatos.

19 a 22/12/2022

Publicação da Homologação do Resultado do
Processo Seletivo

28/12/2022

Data prevista para início das designaçãoes (a
publicação dos respectivos editais será realizada
no endereço eletrônico
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

Conforme Editais específicos a serem
divulgadas no endereço eletrônico da

Prefeitura Municipal de Pedro
Leopoldo.

http://www.pedroleopoldo.mg.gov.br
http://www.jmsbhz.com.br/concurso
http://www.jmsbhz.com.br/concurso
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