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COMUNICADO PÚBLICO Nº 001 do Edital nº 001/2023 

 
A Empresa Gazzinelli Consultoria Técnica, responsável pela operacionalização do Processo 

Seletivo, promovido pela Prefeitura Municipal de Pavão – Minas Gerais, com amparo no subitem 3.4 do 
Edital, TORNA PÚBLICO, especialmente para Candidatos interessados no presente Processo Seletivo, 
a alteração do Cronograma de Trabalho para abertura das inscrições, bem como do item 01 ao item 
12 do referido Cronograma.  

 
O Cronograma de Trabalho foi alterado, passando a viger conforme abaixo: 

 
CRONOGRAMA DE TRABALHO DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2023 alterado em 27 de 

janeiro de 2023 
 
 

QUADRO I – CRONOGRAMA DE TRABALHO alterado em 27 de janeiro de 2023. 
ITEM RESPONSÁVEL ATIVIDADES DATA 

01 Prefeitura de Pavão Data da publicação do Edital no Diário Oficial de Minas Gerais, jornal de circulação regional e nos sites: 
www.gazzinelliconsultoria.com.br e www.pavao.mg.gov.br 24/01/2023 

02 Candidato Data de início e encerramento das inscrições. 31/01 a 19/02/2023 
Até às 23h59min. 

03 Candidato Período para requerimento de isenção da taxa de inscrição.  31/01, 01, 02/02/2023 

04 Candidato Período de envio do Laudo Médico para os Candidatos que irão concorrer às vagas de PNE, conforme item 
08 – DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 31/01 a 14/02/2023 

05 Gazzinelli Consultoria Data para divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção no site: 
www.gazzinelliconsultoria.com.br 

A partir das 18h00min do dia 
07/02/2023 

06 Candidato Prazos para interposição de recursos referentes ao resultado da análise dos pedidos de isenção – e-mail: 
recursos@gazzinelliconsultoria.com.br 08, 09 e 10/02/2023 

07 Gazzinelli Consultoria Data para divulgação das respostas dos recursos referentes ao resultado da análise dos pedidos de isenção 
para consulta no site: www.gazzinelliconsultoria.com.br 

A partir das 18h00min do dia 
14/02/2023 

08 Candidato Data limite para pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição. 23/02/2023 

09 Gazzinelli Consultoria Data para informar à Prefeitura Municipal de Pavão, o número de Candidatos inscritos. A partir das 18h00min do dia 
28/02/2023 

10 Gazzinelli Consultoria Data para divulgação do relatório de Candidatos inscritos por Função pública no site: 
www.gazzinelliconsultoria.com.br  

A partir das 18h00min do dia 
28/02/2023 

11 Gazzinelli Consultoria Data para divulgação do relatório de Candidatos inscritos que solicitaram atendimento especial, no site: 
www.gazzinelliconsultoria.com.br 

A partir das 18h00min do dia 
28/02/2023 

12 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 e no 
relatório de Candidatos que solicitaram atendimento especial – e-mail: 
gazzinelli@gazzinelliconsultoria.com.br  

03/03/2023 

Obs.: Os Candidatos inscritos deverão ficar atentos às publicações e divulgações do referido Processo Seletivo, no site: www.gazzinelliconsultoria.com.br e no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pavão-MG, para evitar perda de prazo dos recursos. 

 
 
 

Na oportunidade agradecemos a compreensão dos Candidatos e do povo em geral, mantendo o nosso 
compromisso de zelar pela continuidade do nosso relacionamento, pautado na valorização da legalidade, 
profissionalismo, transparência, respeito e ética. 

 
As demais disposições do Edital do Concurso Público nº 001/2023 permanecem inalteradas. 

 
Teófilo Otoni (MG), 27 de janeiro de 2023. 

  
Gazzinelli Consultoria Técnica Ltda. 


