
COMUNICADO  

ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA  
  

A SPBRASIL CONCURSOS – UTR de Camargo Assessoria em Gestão Pública ME, banca 

organizadora do Concurso Público para Provimento de Cargos Públicos e Formação de Cadastro 

Reserva, comunica a alteração da data da prova objetiva anteriormente prevista para o dia 

13/10/2019, passando agora para os dias 13/10/2019 e 20/10/2019.  

  

A justificativa para tal alteração parte do fato de que, houve um número maior de inscrições do 

que previsto preliminarmente, desta forma os espaços disponíveis para a aplicação do certame foram 

reduzidos de maneira drástica, sendo necessário dividir a aplicação do certame em duas datas.   

  

Devido ao ocorrido, foi necessária a realocação e reorganização dos candidatos nos locais de 

prova, e, consequentemente, bem como o reordenamento dos instrumentos para a aplicação das 

provas, tais como listas de sala e de presença e demais documentos pertinentes. Tendo em vista a 

necessidade de ajustes no procedimento, no que pese a SPBRASIL CONCURSOS ter se empenhado 

em cumprir os prazos, diante de tal situação estará modificando o calendário do Concurso Público e 

modificando as datas de Homologação das Inscrições e Identificação dos Locais de Prova 

anteriormente previsto sua publicação no dia 23/09/2019, passando para o dia 25/09/2019.  E a 

mudança da publicação da data de Convocação para Prova Objetiva e Discursiva do dia 27/09/2019, 

passando para o dia 30/09/2019. 

  

Cabe ressaltar que a situação se originou por motivos que fogem à realidade tanto da banca 

organizadora quanto da Prefeitura Municipal de Echaporã, o que culminou na impossibilidade da 

aplicação da prova em uma só data previamente fixada, sendo inevitável a alteração do cronograma.  

  

A SPBRASIL CONCURSOS informa que tal decisão foi primordial para a manutenção da lisura 

e integridade do certame em questão. Além disso, a banca organizadora compromete-se a dispor de 

todos os esforços logísticos para a aplicação das provas objetivas para os dias 13/10/2019 e 

20/10/2019, achando-se suficiente a alteração da data para a preparação de todos os atos e 

instrumentos predecessores necessários ao certame, nos termos do Edital nº 002/2019.  

  

  

Assis/SP, 23 de setembro de 2019.  
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