
 
 

EDITAL Nº 2044 de 09/04/2020 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2020 
 

2ª RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, Estado de São Paulo, através do 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que são conferidas pela legislação em 
vigor, com responsabilidade técnica da CONSCAM, RETIFICA os itens abaixo e 
RATIFICA os demais itens do edital: 

 
1 – Os itens abaixo do Anexo V – Cronograma do Concurso Público passam a constar 
com as seguintes datas: 
 

PROCEDIMENTO DATAS 

Reabertura do Período de Inscrições e 
disponibilização do boleto (inclusive 2ª via) 

Das 10h00min do dia 13/04/2020 

até as 16h00min do dia 
16/04/2020 

Término do Prazo do Período de Inscrição e 
disponibilização do boleto (inclusive 2ª via) 

16/04/2020 (16h) 

Data limite para pagamento das inscrições 17/04/2020 

Divulgação da Relação de Candidatos 23/04/2020 

Prazo de Recursos com relação aos candidatos 
Inscritos 

24 a 27/04/2020 

Divulgação da Retificação da Relação dos 
Candidatos Inscritos (se houver) Inscritos e 
Convocação com indicação do local e horário da 
realização das provas 

 
28/04/2020 

Realização das Provas Objetivas e entrega de 
Títulos 

03/05/2020 

Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas 04/05/2020 

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito das 
Provas Objetivas 

05 e 06/05/2020 

Divulgação do Julgamento dos Recursos 13/05/2020 

Divulgação da Retificação e Homologação do 
Gabarito (se houver), da Nota da Prova Objetiva e 
de Títulos 

 

18/05/2020 

Prazo de Recurso da Nota da Prova Objetiva e de 
Títulos 

19 e 20/05/2020 

Homologação da nota da prova objetiva e de títulos 
e convocação para realização da prova prática 

26/05/2020 

Realização da prova prática 31/05/2020 

Divulgação da nota da prova prática 10/06/2020 

Prazo de recurso da nota da prova prática 11 e 12/06/2020 

Publicação da Retificação e/ou Homologação do 
Resultado Final e Publicação da Homologação do 
Concurso Público 

 

19/06/2020 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
2 – Os candidatos que se inscreveram até o dia 06/04/2020 e não efetuaram o pagamento 
do boleto bancário tiveram suas inscrições canceladas, portanto, caso queiram participar 
do Concurso Público precisarão realizar a inscrição novamente, emitir o novo boleto e 
pagá-lo até o período previsto no cronograma acima. 
 
3 – As demais cláusulas ficam RATIFICADAS. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
 

Penápolis, 09 de abril de 2020. 
 
 

 

 
Célio José de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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