
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017 

Para os cargos de Cuidador – Residência Terapêutica, Psicólogo, Assistente Social e Farmacêutico. 

 

 

 

Datas Eventos 

11/08/17 Publicação Oficial do Edital de Abertura de Inscrição. 

11 a 24/08/17 
Período de inscrições do Processo Seletivo e solicitações de condição especial para a 
realização das provas. 

25/08/17 Vencimento do boleto de pagamento da taxa de inscrição. 

01/09/17 
Publicação da lista de inscrições efetivadas e inscrições que participarão nas vagas 
reservadas às pessoas com deficiência. 

04 e 05/09/17 
Período para interposição de recurso referente à divulgação das inscrições efetivadas e 
inscrições que participarão nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

06/09/17 
Período de análise dos recursos referente à divulgação das inscrições efetivadas e inscrições 
que participarão nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

07/09/17 
Divulgação do resultado da análise dos recursos referentes à divulgação das inscrições 
efetivadas e inscrições que participarão nas vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

11/09/17 Divulgação do Edital de Convocação para as Provas Objetivas e entrega de Títulos. 

17/09/17 Aplicação das Provas Objetivas e entrega de Títulos. 

18/09/17 Divulgação do gabarito provisório das Provas Objetivas. 

19 e 20/09/17 
Período de interposição de recursos contra a aplicação das Provas Objetivas. 
Período de interposição de recursos contra o gabarito provisório das Provas Objetivas. 

23/09/17 
Divulgação do resultado da análise dos recursos referentes ao gabarito provisório e contra a 
aplicação das Provas Objetivas. 
Divulgação do resultado do resultado provisório das Provas Objetivas. 

25 e 26/09/17 Período de interposição de recursos contra o resultado provisório das Provas Objetivas. 

29/09/17 Publicação Oficial do Resultado Final das Provas Objetivas. 
29/09 a 02/10/17 Período de Avaliação dos Títulos. 

03/10/17 Divulgação do resultado provisório da Avaliação de Títulos. 

04 e 05/10/17 Período de interposição de recursos contra o resultado provisório da Avaliação de Títulos. 

11/10/17 
Publicação Oficial do Resultado Final da Avaliação de Títulos e Resultado Final do Processo 
Seletivo. 

 

 


