
 

 

I TERMO ADITIVO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 010/2021 

RETIFICAÇÃO DE ITEM DO EDITAL 

O Prefeito do Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

Considerando que problemas técnicos impossibilitaram a divulgação da lista 

preliminar de candidatos classificados no dia 02 de agosto de 2021, prejudicando 

a manutenção das datas estipuladas pelo Edital 010/2021, de 06 de julho de 

2021; 

 

Considerando a necessidade de viabilizar as atividades da banca examinadora 

de forma a organizar de forma mais eficiente as classificações do Processo 

Seletivo Simplificado nº 010; 

 

RESOLVE 

 

1. Fica alterada a data da divulgação do resultado preliminar de classificação, 

para o dia 04 de agosto de 2021, considerando aberto o período de recursos 

sobre a mesma até o dia 06 de agosto de 2021, alterando o cronograma de 

etapas dispostas no Anexo I do Edital 010/2021, de 06 de julho de 2021. 

 

2. Fica alterada a data do Exame de Direção Veicular, para o cargo de Motorista, 

para o dia 10 de agosto de 2021, alterando o cronograma de etapas dispostas 

no Anexo I do Edital 010/2021, de 06 de julho de 2021. 

 

3. Fica alterada a data da divulgação do resultado final de classificação, para o 

dia 11 de agosto de 2021, alterando o cronograma de etapas dispostas no Anexo 

I do Edital 010/2021, de 06 de julho de 2021. 

 



 

4. Torna pública a retificação do Anexo I do Edital de Processo Seletivo 

Simplificado n° 010/2021, realizando alterações no cronograma de etapas que 

passará a ter a seguinte redação: 

 

DATA/PERÍODO ETAPA 

06/07/2021 Publicação do Edital do Processo Seletivo  

07/07/2021 a 
16/07/2021 

Período de Inscrições  

19/07/2021 
Divulgação da lista de candidatos inscritos e abertura do 
pedido de recursos sobre a mesma com prazo de 48h. 

22/07/2021 
Divulgação da lista definitiva de candidatos inscritos em 

conjunto com o Edital de Convocação para a Prova Escrita 
Objetiva 

27/07/2021 Aplicação da Prova Escrita Objetiva 

28/07/2021 
Divulgação do Gabarito Oficial e abertura do pedido de 

recursos sobre a Prova Escrita Objetiva com prazo de 48h. 

04/08/2021* 
Divulgação da Lista Preliminar de Candidatos Classificados 

e abertura do pedido de recursos sobre a mesma com 
prazo de 48h. 

10/08/2021* Exame de Direção Veicular para o cargo de Motorista 

11/08/2021* Divulgação do Resultado Final de Classificação 

 
* Nova Redação 
 

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital de 

Processo Seletivo Simplificado n° 010/2021, não expressamente modificadas 

através do presente termo aditivo. 

 

Ibatiba, ES, 04 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

Luciano Miranda Salgado 
 

Prefeito Municipal 


