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http://www.spbrasilconcursos.com.br 
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EDITAL Nº 007/2019 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02/2019 e Nº 04/2019 

DO CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2019  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHARIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

46.453.502/0001-79, com sede administrativa na Av.  04/2019Dom Pedro II,1327, Centro, Rancharia -SP, Estado de São 

Paulo, neste ato representado por seu Presidente ADAUTO DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, faz saber e 

torna público o Edital de Retificação do  Edital nº 02/2019 e Edital nº 04/2019 conforme segue: 

 

Art. 1º - Ficam alterado artigo 11.6, passando a redação dada por este edital:  

Onde se lê: 

 

11.6. A prova discursiva será de cunho classificatório e o resultado será adicionado à nota obtida na prova 

objetiva, nos termos disciplinados no item 10 deste edital.  

Leia-se: 

 

11.6. A prova discursiva será de cunho classificatório e o resultado será adicionado à nota obtida na prova 

objetiva, nos termos disciplinados no item 9 deste edital.  

 

Art. 2º - Ficam alterado artigo 11.8, passando a redação dada por este edital:  

 

Onde se lê: 

11.8.  Será atribuída nota zero ao candidato que assinar a prova em local inadequado; não utilizar-se das 

formas prescritas neste edital, em especial ao contido no item 10.2.1; ou ainda, desviar-se do tema ou 

da forma proposta. 

Leia-se: 

 

11.8.  Será atribuída nota zero ao candidato que assinar a prova em local inadequado; não utilizar-se das 

formas prescritas neste edital, em especial ao contido no item 11.2.1; ou ainda, desviar-se do tema ou 

da forma proposta. 

 

Art. 3º - Fica alterado o artigo 13.1.9  passando a redação dada por este edital:  

 

Onde se lê: 

13.1.9 Após a apresentação dos documentos previstos no item 3.1.8 e os títulos eventualmente relacionados ao Cargo 

Público, o candidato aprovado passará por uma avaliação médica de forma a comprovar sua aptidão física e mental 

para o exercício das atribuições do emprego público.  
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Leia-se: 

 

13.1.9 Após a apresentação dos documentos previstos no item 13.1.8 e os títulos eventualmente relacionados ao Cargo 

Público, o candidato aprovado passará por uma avaliação médica de forma a comprovar sua aptidão física e mental 

para o exercício das atribuições do emprego público.  

 

Art. 4º - Fica alterado o artigo 13.1.9 passando a redação dada por este edital:  

 

Onde se lê: 

14.9  Decorrido 02 (dois) anos da homologação do resultado final deste concurso público, e, não havendo óbice 

administrativo, judicial ou legal, é facultada à empresa organizadora do certame a incineração dos cadernos das 

provas não retirados pelos interessados. Os demais registros escritos e eletrônicos permanecerão arquivados na 

prefeitura pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da homologação 

 

Leia-se: 

 

14.9  Decorrido 02 (dois) anos da homologação do resultado final deste concurso público, e, não havendo óbice 

administrativo, judicial ou legal, é facultada à empresa organizadora do certame a incineração dos cadernos das 

provas não retirados pelos interessados. Os demais registros escritos e eletrônicos permanecerão arquivados na 

Câmara Municipal pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da homologação 

 

Art. 5º - - Fica RETIFICADA a Tabela do anexo I – CALENDÁRIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019, do Edital 

Normativo nº 02/2019, e do Edital de Retificação nº 04/2019, ficando alteradas as datas do calendário do Concurso 

Público de acordo com o anexo I deste edital. 

 

Art. 6° - Ficam mantidas e inalteradas as demais disposições do edital e publicado novo edital retificado. 

 

Sem mais,  

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

 

 

  

Rancharia/SP, 27 de setembro de 2019.  

  

  

  

 

 

ADAUTO DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara Municipal  
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ANEXO I  

  

CALENDÁRIO DO CONCURSO PÚBLICO  
  

EVENTO  DATA  

Publicação do Edital  23/08/2019  

Período de Inscrições  
24 de Agosto de 2019 até às 23h59min 

do dia 16 de setembro de 2019 

Homologação das inscrições e identificação do local de provas  19/09/2019 

Recurso das Inscrições  20/09/2019 a 21/09/2019 

Convocação para Prova Objetiva e Discursiva 23/09/2019 

Prova Escrita  29/09/2019 

Disponibilização do Gabarito Prova Objetiva e Prova Dissertativa 30/09/2019 após as 17h. 

Recebimento do Recurso do Gabarito das Provas Objetiva, de 

Títulos e Prova Dissertativa 
01/10/2019 a 02/10/2019  

Resultado de Classificação Preliminar da Prova Objetiva e de 

Títulos 
07/10/2019 

Recebimento de Recurso do Resultado de Class. Preliminar da 

Prova Objetiva  
08/10/2019 a 09/10/2019 

Resultado de Classificação Preliminar da Prova Dissertativa 15/10/2019 

Recebimento de Recurso do Resultado de Class. Preliminar da 

Prova Dissertativa  
16/10/2019 a 17/10/2019 

Classificação Final  21/10/2019 

Divulgação do Edital de Homologação  25/10/2019 

  

OBS.: Cronograma previsto do Concurso Público poderá ser alterado. Os interessados deverão acompanhar o 

andamento do Concurso Público pelo site www.spbrasilconcursos.com.br . As publicações serão feitas sempre após 

as 17h. 

 

http://www.cmmconcursos.com.br/

