
 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/19 

 

EDITAL 09 – DIVULGA RESULTADO PRELIMINAR DOS APROVADOS NAS PROVAS OBJETIVAS 

 

O MUNICÍPIO  E A  CÂMARA  DE BONFINÓPOLIS, através das  respectivas  Comissões  Especial de Concurso 

Público - CECP, tornam  público os resultados das provas objetivas (1ª etapa), de acordo com o ponto de 

corte estabelecido no item 8.3 do edital regulamento,  da seguinte forma: 

 

1. Fica divulgada a lista dos candidatos aprovados nas provas objetivas (1ª etapa), conforme Anexo I  deste 

edital. 

2. Os casos de desempates foram resolvidos conforme item 12.5 do edital regulamento. 

3. Eventuais recursos devem ser protocolados na forma do item 13  e seguintes do edital regulamento. 

4. A nota  dos candidatos não aprovados  estará disponível a partir do dia 30/08/2019, sendo que os  

resultados poderão  ser consultados  através do site www.itame.com.br área do candidato com CPF e senha. 

5. Os candidatos aprovados na primeira etapa para os cargos de PROFESSOR - NÍVEL I, terão as provas de 

redação (2ª etapa)  corrigidas, sendo que o  resultados serão divulgados  no dia 09/08/2019. 

6. Os candidatos aprovados na primeira e segunda etapa para o cargo de PROFESSOR - NÍVEL I, deverão 

protocolar os títulos (terceira etapa) até o dia 23/08/2019, na forma do item 4 do edital nº 2 - Retifica itens 

do edital regulamento e acrescenta prova de títulos. 

7. Os candidatos aprovados na primeira etapa para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE 

DE ENDEMIAS, ficam convocados para realização do Curso de Formação Inicial e Continuada, de 

responsabilidade exclusiva do Município de Bonfinópolis,  com realização no período de 01/09/19 a 

30/09/19, cuja  convocação será feita através  de edital.  

8. O presente edital será publicado no placar, jornal de circulação, Diário Oficial e nos sites 

www.itame.com.br e www.bonfinopolis.go.gov.br. 

 

Bonfinópolis, aos 10 de Julho  de 2019. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA: 

 

MARIA ELEUSA PIRES SILVA VARGAS 

Presidente CECP 

 

GLEINILSON CARLOS DA SILVA 

Secretário 

MARIA DE FATIMA R. DE SIQUEIRA 

Membro 

 

 



 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA: 

 

LUCAS MOREIRA DE CARVALHO 

Presidente CECP 

 

WELTON DIAS DA SILVA 

 

Secretário 

NILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Membro 

 


