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EDITAL N. 10/12 – DIVULGA OS RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIÂNIA, e a CÂMARA MUNICIPAL DE JOVIÂNIA, através da Comissão 
Organizadora de Concurso Público – COCP, nomeada pelo Decreto n. 021/12, torna público a lista dos 
candidatos aprovados nas provas objetivas e práticas do concurso, da seguinte forma: 
 

1. Os candidatos aprovados no concurso para os cargos da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIÂNIA são os 
relacionados no ANEXO I do presente edital, observada a ordem decrescente de pontos. 

2. Os candidatos aprovados no concurso para os cargos da CÂMARA MUNICPAL DE JOVIÂNIA são os 
relacionados no ANEXO II do presente edital, observada a ordem decrescente de pontos. 

3. Fica prorrogado para 16/05/12 o prazo para entrega de títulos pelos candidatos cargos de nível superior 
ficam convocados para entrega de títulos, conforme previsto nos subitens 12.1 a 12.15 do regulamento.  

4. Ficam alterados os demais prazos do cronograma de atividades do concurso previstas no ANEXO III, da 
seguinte forma: 
 
10 e 11/05/12 Prazo para recurso contra as notas das provas 

15/05/12 Julgamento dos recursos sobre as notas das provas 

16/05/12 Prazo para entrega dos títulos para candidatos de nível superior 

21/05/12 
Divulgação das notas da prova de títulos e dos resultados finais dos aprovados com classificação 
por cargo e ordem decrescente da pontuação  

22 e 23/05/12 Prazo para recurso contra os resultados finais e notas dos títulos 

28/05/12 Julgamento de recurso sobre a classificação final 

30/05/12 
Entrega dos resultados finais ao Chefe de Poder Executivo para fins de homologação e 
publicação no Diário Oficial do Estado - DOE 

 
5. Os candidatos não aprovados poderão solicitar as notas do boletim Individual mediante requerimento à 

COCP. 
6. O presente edital é publicado no placar da Prefeitura e da Câmara Municipal de Joviânia e no site de 

divulgação do concurso www.consultarconcurso.com.br. 
 

 
Joviânia, 09 de maio de 2012.  
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