
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02 
PROCESSO SELETIVO 03/2020 

 
A Prefeitura do Município de Cristais Paulista, Estado de São Paulo, em consonância com as 

Legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura ao 
PROCESSO SELETIVO de Provas, publicado no dia 21 de fevereiro de 2020. 

 
1.0 Alterando a tabela do CAPÍTULO 12 - CRONOGRAMA PREVISTO, sendo as demais datas não concluídas divulgadas 
oportunamente, conforme a tabela abaixo: 
 

CAPÍTULO 12 - CRONOGRAMA PREVISTO 

DATA/PERÍODO  ATIVIDADE 

21/02/2020 Publicação do edital. 

24/02/2020 a 26/02/2020 Prazo para impugnação do edital. 

26/02/2020 a 28/02/2020 Prazo para resposta a impugnação do edital. 

27/02/2020 a 10/03/2020 Período de recebimento das inscrições. 

11/03/2020 Homologação das inscrições e convocação para a realização das provas. 

12/03/2020  Prazo para recurso contra a homologação das inscrições. 

13/03/2020 Prazo para resposta ao recurso contra a homologação das inscrições. 

15/03/2020 Data provável da realização das provas objetivas. 

16/03/2020 Publicação dos gabaritos das provas objetivas. 

17/03/2020 Recurso contra gabarito. 

A definir Resposta aos recursos contra gabarito. 

A definir 
Publicação dos resultados preliminares finais da pontuação da prova objetiva e 

somatório da pontuação dos títulos. 

A definir Prazo para recurso contra o resultado preliminar final. 

A definir Prazo para resposta ao recurso contra o resultado preliminar final. 

A definir Publicação do Edital de Convocação para provas Práticas. 

A definir Data provável da realização das provas práticas. 

A definir Publicação dos resultados preliminares da pontuação da prova prática. 

A definir Prazo para Recurso contra pontuação atribuída na prova prática. 

A definir Prazo para resposta ao recurso contra pontuação atribuída na prova prática. 

A definir Publicação e Homologação dos Resultados Finais 

 

2.0 - Permanecem inalterados os demais itens e anexos do Edital de Abertura nº 03/2020. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
Prefeitura do Município de Cristais Paulista SP, em 24 de março de 2020. 
 
 
 
 

Meire Aparecida Silva Valerini 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 
 
 
 

Katiuscia de Paula Leonardo Mendes 
Prefeita Municipal. 


