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E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O  P R O V A  O B J E T I V A                                                

 
O Município de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, por meio da OMNI CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, na 
forma prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e regida de acordo com Lei nº 11.350 de 05 de 
outubro de 2006, Lei Complementar 011/2021 que regula o regime jurídico dos agentes de acordo com o art. 42, 
VI do DECRETO Nº 9.379 de 28 de março de 2019, que integra este edital, torna público a CONVOCAÇÃO 
dos candidatos com inscrições homologadas, para realizarem a Prova Objetiva do Processo Seletivo nº 
001/2022, conforme segue: 
 
I - A Prova Objetiva será aplicada no dia 06 de novembro de 2022. 
 
a) - Os locais de acesso às Provas Objetivas serão fechados às 08h00 e a prova objetiva iniciara as 08h00 
no período da manhã e fechados às 14h00 e a prova objetiva iniciara as 14h00 no período da manhã, 
recomenda- se que o candidato compareça ao local de prova com antecedência. 
 
II - A prova terá duração de 3( três) horas. 
  
a) - Os nomes dos candidatos, a função, o local e a sala de realização das provas, constam no Anexo Único. 
 

III - Os candidatos deverão comparecer aos locais das provas com antecedência, munidos de caneta 

esferográfica transparente azul ou preta e DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL COM FOTO. 

a) - Os candidatos poderão permanecer com garrafas de água nos locais das provas para uso individual. 
 
V - Os endereços dos locais onde serão realizadas as provas objetivas no Município de Rio Novo, conforme 
disposto no Edital nº 001/2022, é: 
 
a) – EM Dr Onofre Dias Ladeira  
End: Rua: Visconde do Rio Branco, 525, Centro, Rio Novo - MG 

 
 
 
 
                                                         Rio Novo, 31 de outubro de 2022. 

 
      ORMEU RABELLO FILHO 

      Prefeito Municipal 

 

 

 


