
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – MSGÁS 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 – RETIFICAÇÃO 001 – VER20210329 

 

O Diretor-Presidente da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGÁS, 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º ALTERAR, em face de motivos administrativos, conforme previsto no item 5.8.2. do edital supracitado, o cronograma de 

atividades do certame, passando a constar do mesmo as seguintes datas: 

Item Atividade Data - Período 

01. Site do Concurso www.msgas2021.ieses.org 

02. Início do Período de Inscrições segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 

03. Término do Período de Inscrições sexta-feira, 19 de março de 2021 

04. Início do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição  segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 

05. Término do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição  sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 

06. Divulgação da decisão dos pedidos de isenção quarta-feira, 10 de março de 2021 

07. Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção quinta-feira, 11 de março de 2021 

08. Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção sexta-feira, 12 de março de 2021 

09. Divulgação da decisão sobre pedidos de revisão dos indeferimentos de pedido de isenção. quarta-feira, 17 de março de 2021 

10. Prazo limite de Pagamento da Taxa de Inscrição sexta-feira, 19 de março de 2021 

11. Data limite para solicitação de condições especiais de prova sexta-feira, 19 de março de 2021 

12. Data limite de entrega dos pedidos para concorrer a vagas reservadas a PPD sexta-feira, 19 de março de 2021 

13. Divulgação da relação de inscrições deferidas  quarta-feira, 5 de maio de 2021 

14. Divulgação da decisão sobre pedidos de condições especiais de prova quarta-feira, 5 de maio de 2021 

15. Divulgação da decisão sobre pedidos para concorrer a vagas reservadas a PPD quarta-feira, 5 de maio de 2021 

16. Divulgação do ato de indeferimento de inscrições  quarta-feira, 5 de maio de 2021 

17. Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova  quinta-feira, 6 de maio de 2021 

18. Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova  sexta-feira, 7 de maio de 2021 

19. Divulgação da decisão dos pedidos de revisão  quarta-feira, 12 de maio de 2021 

20. Expedição do Documento de Confirmação de Inscrição - Locais da prova objetiva quarta-feira, 12 de maio de 2021 

21. Data das provas objetivas domingo, 16 de maio de 2021 

22. Divulgação das provas objetivas e seus gabaritos segunda-feira, 17 de maio de 2021 

23. Início do Pedido de revisão de questões da prova objetiva segunda-feira, 17 de maio de 2021 

24. Término do Pedido de revisão de questões da prova objetiva quinta-feira, 20 de maio de 2021 

25. Divulgação da decisão dos pedidos de revisão de questões e do gabarito definitivo da prova objetiva quarta-feira, 16 de junho de 2021 

26. Divulgação dos Boletins Individuais de Desempenho – avaliação da prova e dos pontos quarta-feira, 16 de junho de 2021 

27. Início do Pedido de revisão dos resultados (BDI)  quinta-feira, 17 de junho de 2021 

28. Término do Pedido de revisão dos resultados (BDI)  sexta-feira, 18 de junho de 2021 

29. Julgamento dos pedidos de revisão (BDI) e classificação final quarta-feira, 23 de junho de 2021 

 
Art. 2º INCLUIR, em face da Lei Estadual n.º 5.386 de 30.08.2019, os seguintes itens: 

3.3.3. Atendam às condições da Lei Estadual nº 5.386, de 30.08.2019, devendo efetuar sua inscrição nos termos do 
item 3.2.1, imprimindo o respectivo boleto bancário, não efetuar seu pagamento e remetê-lo para CONCURSO 
MSGÁS – EDITAL 001/2021 – PEDIDO DE ISENÇÃO, A/C INSTITUTO IESES – Rua Lauro Linhares, 1849, Sala 304 – 
Centro Executivo Ernesto Pausewang – Trindade – CEP 88036-003 – Florianópolis (SC), por SEDEX-ECT, no período 
compreendido entre segunda-feira, 29 de março de 2021 e sexta-feira, 02 de abril de 2021, com os seguintes 
documentos: 
a. Cópia do Boleto impresso; 
b. Requerimento preenchido (Anexo XI); 
c. Comprovar a prestação de serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e à apuração de 

eleições oficiais, tudo como previsto e exigido pelo Lei Estadual nº 5.386, de 30 de agosto de 2019 e suas 
alterações. 

Art. 3º DETERMINAR que se procedam as referidas alterações no Edital 001/2021. 
Art. 4º Os demais termos do Edital 001/2021, permanecem inalterados. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Campo Grande (MS), 29 de março de 2021. 

 
 
 

 
RUI PIRES DOS SANTOS 

Diretor-Presidente 

 


		2021-03-29T10:38:29-0400
	RUI PIRES DOS SANTOS:04109469821




