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EDITAL Nº 001/2017 
 

CRONOGRAMA DE TRABALHO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

QUADRO I 
 

ITEM RESPONSÁVEL ATIVIDADES DATA 

01 Prefeitura de Bertópolis 
Data da publicação do Edital no Diário Oficial de Minas Gerais e jornal de circulação 

regional.  
25/11/2017 

02 Candidato Data de início e encerramento das inscrições. 
  28/11/2017 a 

17/12/2017 

03 Candidato Período para requerimento de isenção da taxa de inscrição. 28, 29 e 30/11/2017 

04 Candidato 
Data limite para pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição. 

 
18/12/2017 

05 Gazzinelli Consultoria 

Data limite para divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção nos 

quadros de avisos da Prefeitura de Bertópolis, da Secretaria Municipal de Educação e 

nos endereços eletrônicos sites: www.gazzinelliconsultoria.com.br e 
www.bertopolis.mg.gov.br 

12/12/2017  

Até ás 18h00min. 

06 Gazzinelli Consultoria 
Data limite para informar à Prefeitura de Bertópolis, o número de Candidatos 

inscritos. 
20/12/2017 

07 Gazzinelli Consultoria 

Data limite para divulgação do relatório de Candidatos inscritos por função pública 

nos quadros de avisos da Prefeitura de Bertópolis, da Secretaria Municipal de 

Educação e nos endereços eletrônicos sites: www.gazzinelliconsultoria.com.br e 
www.bertopolis.mg.gov.br 

21/12/2017 

Até ás 18h00min. 

08 Candidato 

Data limite para solicitar à Empresa Organizadora e Realizadora do Processo Seletivo 

informações sobre eventual omissão do nome de Candidato no relatório de 

Candidatos inscritos por função pública. 

26/12/2017 

09 Prefeitura de Bertópolis 

Data limite para a Gazzinelli solicitar da Administração Pública Municipal de 

Bertópolis a relação dos locais disponibilizados para a realização das provas (nome e 

endereço das escolas, número de salas e número de carteiras em cada sala). 

26/12/2017 

10 

 
Gazzinelli Consultoria 

Data limite para a publicação do Edital de convocação dos Candidatos inscritos para 

aplicação das provas nos endereços eletrônicos sites: 

www.gazzinelliconsultoria.com.br , www.bertopolis.mg.gov.br e nos quadros de 

avisos da Prefeitura de Bertópolis e da Secretaria Municipal de Educação. 

03/01/2018 

Até ás 18h00min. 

11 Gazzinelli Consultoria 

Data limite para divulgação do Cartão de Inscrição no endereço eletrônico site: 

www.gazzinelliconsultoria.com.br para conhecimento dos Candidatos dos locais de 

aplicação das provas. 

08/01/2018 

Até ás 18h00min. 

12 Gazzinelli Consultoria 

DATA DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA E PROVA 
PRÁTICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA E 
TRATORISTA. 

14/01/2018 

13 Gazzinelli Consultoria 
Data da divulgação do Gabarito Oficial de respostas das provas nos endereços 

eletrônicos sites: www.gazzinelliconsultoria.com.br e www.bertopolis.mg.gov.br 

16/01/2018 

Até ás 18h00min. 

14 Candidato 
Prazo de recursos dos Candidatos, referentes ao Gabarito Oficial das provas – email: 

recursos@gazzinelliconsultoria.com.br 

17/01/2018 a 

19/01/2018 

15 Gazzinelli Consultoria  
Data limite para respostas dos recursos interpostos pelos Candidatos, referentes ao 

Gabarito Oficial no endereço eletrônico site: www.gazzinelliconsultoria.com.br 

30/01/2018 

Até ás 18h00min. 

16 Gazzinelli Consultoria 
Data limite para divulgação das notas dos Candidatos para consulta no endereço 

eletrônico site: www.gazzinelliconsultoria.com.br  

31/01/2018 

Até ás 18h00min. 

17 Candidato 
Prazos para interposição de recursos referentes ao resultado das notas das provas 

objetivas– email: recursos@gazzinelliconsultoria.com.br 
01, 02 e 03/02/2018 

18 Gazzinelli Consultoria 

Data da divulgação de respostas aos recursos interpostos pelos Candidatos, referentes 

ao resultado das notas para consulta no endereço eletrônico site: 

www.gazzinelliconsultoria.com.br 

08/02/2018 

Até ás 18h00min. 

19 Gazzinelli Consultoria 

Divulgação dos relatórios: Classificação final dos Candidatos e Classificação final 

dos Candidatos deficientes nos endereços eletrônicos sites: 

www.gazzineliconsultoria.com.br , www.bertopolis.mg.gov.br e nos quadros de 

avisos da Prefeitura de Bertópolis e da Secretaria Municipal de Educação. 

09/02/2018 

Até ás 18h00min. 

Obs.: Os Candidatos inscritos deverão ficar atentos às publicações e divulgações do referido Processo Seletivo Simplificado, nos quadros de 

avisos da Prefeitura de Bertópolis – MG, da Secretaria Municipal de Educação e no endereço eletrônico site: www.gazzinelliconsultoria.com.br, 
para evitar perda de prazo dos recursos. 


