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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº001/2020 / DE 20 JANEIRO DE 2020. 

 

RETIFICAÇÃO Nº 04 

 

O MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação nº 

04 do Edital Nº001/2020/de 20 janeiro de 2020, referente ao Concurso Público para o provimento de 

vagas no cargo efetivo, de nível médio, de Guarda Municipal I que irá compor o quadro de pessoal da 

Prefeitura Municipal de Cariacica, conforme segue: 

 

I- DO ITEM 2 DO CARGO E REQUISITOS 

a) O subitem 2.9.7 passa a constar com a seguinte redação: 

2.9.7. Os candidatos inscritos como negro ou afrodescendente constantes na classificação final para o 

Curso de Formação serão convocados para o Ato Presencial de Heteroidentificação, que será realizado 

por banca indicada pelo IBADE.  

2.9.7.1. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato deverá ser eliminado do concurso 

e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço, após procedimento 

administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis. 

2.9.7.2. A avaliação quanto à condição de negro ou afrodescendente considerará os seguintes aspectos: 

a) informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de negro ou afrodescendente; 

b) autodeclaração assinada pelo candidato no dia do Ato Presencial de Heteroidentificação, ratificando 

sua condição, conforme indicada no ato da inscrição; 

c) fenótipo apresentado pelo candidato no Ato Presencial de Heteroidentificação como negro ou 

afrodescendente. 

2.9.7.3. A banca fará o registro fotográfico e filmagem dos candidatos. 

2.9.7.4. O candidato não será considerado negro ou afrodescendente quando: 

a) não cumprir os requisitos indicados no subitem 2.9.7.2; 

b) negar-se a fornecer algum dos itens indicados no subitem 2.9.7.2, no momento solicitado pela banca; 

c) negar-se a fazer o registro fotográfico e/ou filmagem, conforme indicado no subitem 2.9.7.3; 

d) houver unanimidade entre os integrantes da banca de análise quanto ao não atendimento do 

fenótipo. 
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2.9.7.5. O não comparecimento ou a reprovação no Ato Presencial de Heteroidentificação como negro 

ou afrodescendente implicará na perda do direito às vagas reservadas e a eliminação do Concurso 

Público. 

2.9.7.6. Quanto ao não enquadramento do candidato da reserva de vaga para negro ou 

afrodescendente, caberá pedido de revisão, conforme o disposto no Item 12 do Edital de abertura do 

Certame. 

2.9.7.7. Demais informações acerca do Ato Presencial de Heteroidentificação serão indicadas na 

convocação para a Etapa. 

II - DO ITEM – 9 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

Onde se lê: 
9.11. Serão concedidas duas oportunidades somente para os candidatos considerados INAPTOS. 
 
Leia-se 
9.11. Serão concedidas duas oportunidades somente para os candidatos que estiveram PRESENTES e 
foram considerados INAPTOS na Avaliação Psicológica – primeira oportunidade. 
 
Onde se lê: 
9.13. Será eliminado do Concurso Público o candidato que for considerado INAPTO OU FALTOSO na 
Avaliação Psicológica. 
 
Leia-se 
9.13. Será eliminado do Concurso Público o candidato: 
a) FALTOSO na primeira oportunidade da Avaliação Psicológica; 
b) FALTOSO ou INAPTO na segunda oportunidade da Avaliação Psicológica. 
 
III - DO ITEM – 12 DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO 

a) O subitem 12.4 passa a constar com a seguinte redação: 

12.4. Será facultado ao candidato solicitar revisão dos resultados preliminares da Prova Objetiva, da 

Prova de Capacidade Física – TAF, da Avaliação Psicológica, dos Exames Médicos, da Investigação 

Social, da Classificação para o Curso Intensivo de Formação e Capacidade Física – TAF e da 

heteroidentificação dos candidatos que se declararam Negro ou Afrodescendente. 

 

IV – DO ITEM 6 - DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 

Onde se lê: 
6.21. O tempo total de realização da Prova Objetiva será de 4h. 
 
Leia-se 
6.21. O tempo total de realização da Prova Objetiva será de 4h e será realizada em período matutino. 
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V – DO ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO 

a) Retomada do cronograma previsto de execução do concurso que passa a viger com a seguinte 

redação: 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 
Divulgação dos locais de realização da Prova Objetiva 17/11/2020 
Realização da Prova Objetiva  22/11/2020 
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva (a partir das 12 
horas) 

23/11/2020 

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva  24/11 e 25/11/2020 
•••• Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova 

Objetiva  
•••• Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva  
•••• Divulgação das notas preliminares da Prova Objetiva 

15/12/2020 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva 16/12 e 17/12/2020 
•••• Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da 

Prova Objetiva 
•••• Resultado final da Prova Objetiva 
•••• Convocação para a Perícia Médica dos candidatos que se declararam 

com deficiência 

29/12/2020 

Realização da Perícia Médica dos candidatos que se declararam com 
deficiência 

12/01 e/ou 13/01/2021 

Resultado preliminar da Perícia Médica dos candidatos que se declararam 
com deficiência 

18/01/2021 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Perícia Médica dos 
candidatos que se declararam com deficiência 

19/01 e 20/01/2021 

•••• Respostas aos pedidos de revisão e resultado final da Pericia Médica 
para os candidatos que se declararam como pessoa com deficiência 

•••• Convocação para a Avaliação Psicológica 
•••• Convocação para a Prova de Capacidade Física - TAF 

26/01/2021 

Realização da Avaliação Psicológica – 1ª oportunidade 31/01/2021 
Realização da Prova de Capacidade Física - TAF 07/02/2021 
• Resultado preliminar da Avaliação Psicológica – 1ª oportunidade 
• Convocação para a Avaliação Psicológica – 2ª oportunidade 
• Resultado preliminar da Prova de Capacidade Física – TAF 
• Convocação preliminar para Exames Médicos 
• Convocação preliminar para entrega da documentação para 

Investigação de Conduta Social 

10/02/2021 

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova de Capacidade 
Física – TAF 

11/02 e 12/02/2021 

Realização da Avaliação Psicológica – 2ª oportunidade 21/02/2021 
Resultado preliminar da Avaliação Psicológica – 2ª oportunidade 02/03/2021 
Pedido de entrevista devolutiva 03/03 e 04/03/2021 
Realização da Entrevista devolutiva 07/03/2021 
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Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Avaliação Psicológica 08/03 e 09/03/2021 
• Respostas aos pedidos de revisão e resultado final da Prova de 

Capacidade Física - TAF 
• Respostas aos pedidos de revisão e resultado final da Avaliação 

Psicológica 
• Convocação final para Exames Médicos 
• Convocação final para entrega da documentação para Investigação de 

Conduta Social 

16/03/2021 

• Realização dos Exames Médicos 
• Entrega da documentação para Investigação de Conduta Social 

22/03 a 26/03/2021 

• Resultado preliminar dos Exames Médicos 
• Resultado preliminar da Investigação de Conduta Social 

07/04/2021 

• Pedido de revisão contra o resultado preliminar dos Exames Médicos 
• Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Investigação de 

Conduta Social 
08/04 e 09/04/2021 

• Respostas aos pedidos de revisão e resultado final dos exames 
médicos 

• Respostas aos pedidos de revisão e resultado final da Investigação de 
Conduta Social  

• Convocação para o Ato Presencial de Heteroidentificação dos 
candidatos que se autodeclararam negro ou afrodescendente 

16/04/2021 

Realização do Ato Presencial de Heteroidentificação 24/04 e/ou 25/04/2021 
Resultado preliminar do Ato Presencial de Heteroidentificação 30/04/2021 
Pedido de revisão contra o resultado preliminar do Ato Presencial de 
Heteroidentificação 

03/05 e 04/05/2021 

• Respostas aos pedidos de revisão e resultado final do Ato Presencial 
de Heteroidentificação 

• Classificação preliminar para o Curso Intensivo de Formação e 
Capacidade Física 

11/05/2021 

Pedido de revisão contra a classificação preliminar para o Curso Intensivo 
de Formação e Capacidade Física 

12/05 e 13/05/2021 

• Respostas aos pedidos de revisão contra a classificação preliminar 
para o Curso Intensivo de Formação e Capacidade Física 

• Classificação final para o Curso Intensivo de Formação e Capacidade 
Física 

• Convocação para a matrícula no Curso Intensivo de Formação e 
Capacidade Física 

19/05/2021 

DEMAIS DATAS SERÃO DUIVULGADAS NO SITE WWW.IBADE.ORG.BR.  

Permanecem inalteradas as demais informações do Edital nº001/2020/de 20 janeiro de 2020. 

Cariacica/ES, 13 de outubro de 2020. 

Geraldo Luzia de Oliveira Junior 

Prefeito Municipal 

https://www.grancursosonline.com.br/assinatura-ilimitada

