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EDITAL DE PRORROGAÇÃO II DO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O 

EDITAL Nº 002/2018 

 

   A PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS-SP, pessoa jurídica de direito público, CNPJ sob n° 

44.531.788/0001-38, na forma prevista no artigo 37, II da Constituição Federal, RESOLVE: 

 

1. Prorrogar até o dia 20/02/2019 o prazo para inscrição do Processo Seletivo do Edital 02/2018. 

2. Alterar o cronograma de datas constantes no item 2.3 do referido edital, conforme apresentado na 

tabela abaixo: 

 

ETAPAS DATAS 

Inscrições 06/02/2019 a 20/02/2019 

Pagamento das inscrições 20/02/2019 

Homologações das Inscrições 25/02/2019 

Recurso 26 e 27/02/2019 

Resultado do Recurso 28/02/2019 

Prova 24/03/2019 

Gabarito 25/03/2019 

Recurso de Gabarito 26 e 27/03/2019 

Resposta do recurso do Gabarito 05/04/2019 

Classificação Prévia 08/04/2019 

Recurso 09 e 10/04/2019 

Resposta do Recurso 12/04/2019 

Classificação final provas objetivas 15/04/2019 

Prova Prática 28/04/2019 

Resultado Prova Prática 06/05/2019 

Recurso Prova prática 07 e 08/05/2019 

Resposta do Recurso 10/05/2019 

Resultado Final 15/05/2019 

Homologação 16/05/2019 

 

3. No item 3.3 leia-se: As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço 

eletrônico fenixconcursos.com.br, no período compreendido entre as 00h00min do dia 06 de 

fevereiro de 2019 até às 23h30min do dia 20 de fevereiro de 2019, observando o horário de 

Brasília-DF. 

 

mailto:gabpref@lins.sp.gov.br
http://www.cidadelins.com.br/
https://fenix.listaeditais.com.br/
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4. No item 3.5 leia-se: O pagamento referente ao valor de inscrição poderá ser efetuado até o dia 

20 de fevereiro de 2019. 

 

5. No item 6.2 leia-se: A prova objetiva para o emprego público municipal será aplicada no dia 24 

de março de 2019, com início às 9h e término às 12h. Os portões dos prédios serão fechados às 

9h00min, sendo que após o fechamento dos portões, não será permitida, sob qualquer argumento, 

a entrada de candidatos atrasados. 
 

 6. No item 6.17. Leia-se: O Gabarito será publicado no dia 25 de março de 2019 no endereço 

eletrônico https://fenixconcursos.com.br/, a partir das 18h. 
 

7. No item 10.1.  Leia-se: A prova prática para os empregos públicos municipais constantes neste 

edital está prevista para o dia 28 de abril de 2019, às 08h30min, sendo que seu local será 

divulgado em edital próprio, devendo o candidato acompanhar a divulgação oficial de convocação 

para a prova prática. Esta data poderá sofrer alterações. Acompanhar as publicações nos sites: 

https://fenixconcursos.com.br/ e no www.lins.sp.gov.br , clicando no ícone Diário Oficial Eletrônico. 

 

8. No item 4.11 leia-se: A homologação das inscrições será divulgada no endereço eletrônico 

fenixconcursos.com.br, no dia 25/02/2019, que também estará afixado no Quadro de Avisos da 

Prefeitura Municipal de Lins, localizada na Avenida Nicolau Zarvos nº.754, Vila Clélia, Lins, Estado 

de São Paulo. 

 

 9. Nos itens 12.1./12.2/12.3 leia-se: 12.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o 

GABARITO disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, iniciando-se a contagem das 09h00min do 

dia 26/03/2019 e término às 17h00min do dia 27/03/2019. Fora deste prazo, por intempestividade, 

restará preliminarmente indeferido o recurso sem conhecimento e julgamento do mérito. Segue 

como referência o horário de Brasília-DF, não se admitindo nenhum outro por mais privilegiado que 

possa se apresentar.  

 

12.2. O candidato que desejar interpor recurso contra a CLASIFICAÇÃO PRÉVIA disporá de 2 

(dois) dias úteis para fazê-lo, iniciando-se a contagem das 09h00min do dia 09/02/2019 e término 

às 17h30min do dia 10/04/2019 Fora deste prazo, por intempestividade, restará preliminarmente 

indeferido o recurso sem conhecimento e julgamento do mérito. Segue como referência o horário 

de Brasília-DF, não se admitindo nenhum outro por mais privilegiado que possa se apresentar.  

 

12.3. O candidato que desejar interpor recurso contra a CLASIFICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, iniciando-se a contagem das 09h00min do dia 

07/05/2019 e término às 17h30min do dia 08/05/2019. Fora deste prazo, por intempestividade, 

restará preliminarmente indeferido o recurso sem conhecimento e julgamento do mérito. Segue 
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como referência o horário de Brasília-DF, não se admitindo nenhum outro por mais privilegiado que 

possa se apresentar. 
 

10. A homologação do concurso será divulgada no endereço eletrônico fenixconcursos.com.br, 

no dia 16/05/2019, que também estará afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 

Lins, localizada na Avenida Nicolau Zarvos nº.754, Vila Clélia, Lins, Estado de São Paulo. 

 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
 

Lins/SP, 06 de fevereiro de 2019. 
 

 

Edgar de Souza 

Prefeito de Lins/SP 
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