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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 04 

PROCESSO SELETIVO 01/2020 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS 
 
 
A Prefeitura do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, em consonância com as Legislações 

Federais, Estaduais e Municipais vigentes, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 
1.0 RETIFICAR o EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA PROVAS;  
 
Onde se lê: 
 
CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas no dia 21 de março de 2021, 

às 08H00M, para os candidatos relacionados no período matutino, e às 13H00M, para os candidatos 
relacionados no período vespertino, na E. E. Professor Olívio Peixoto, Rua Capitão Antônio Joaquim n.º 01 - 
Centro, Jeriquara/SP. 

 
Passa a ser: 
 
CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas no dia 09 de maio de 2021, 

às 08H00M, para os candidatos relacionados no período matutino, e às 13H00M, para os candidatos 
relacionados no período vespertino, na E. E. Professor Olívio Peixoto, Rua Capitão Antônio Joaquim n.º 01 - 
Centro, Jeriquara/SP. 

 
 
2.0 ALTERAR o cronograma restante do Processo Seletivo, adaptando-o às mudanças necessárias a 

realização das demais etapas; 
 
CRONOGRAMA RESTANTE PREVISTO, conforme a tabela abaixo: 

 

DATA/PERÍODO  ATIVIDADE 

09/05/2021 Data provável da realização das provas objetivas. 

10/05/2021 Publicação dos gabaritos das provas objetivas. 

11/05/2021 Recurso contra gabarito. 

12/05/2021 a 23/05/2021 Resposta aos recursos contra gabarito. 

24/05/2021 
Publicação dos resultados preliminares finais da pontuação da prova objetiva e 

somatório da pontuação dos títulos. 

25/05/2021 Prazo para recurso contra o resultado preliminar final. 

26/05/2021 a 30/05/2021 Prazo para resposta ao recurso contra o resultado preliminar final. 

31/05/2021 Publicação e Homologação dos Resultados Finais 

 

 

3.0 – Considerando as retificações anteriores não revogadas por este Edital, permanecem 
inalterados os demais itens e anexos do Edital de Abertura nº 001/2020. 
 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o 
presente Edital. 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
Prefeitura do Município de JERIQUARA/SP, em 26 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Eli Marçula Soares Sampaio 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 
 
 
 
 

Eder Luiz Carvalho Gonçalves 
Prefeito Municipal. 


