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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02 - PROCESSO SELETIVO 01/2020 
 
A Prefeitura do Município de Jeriquara, 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 e Títulos, publicado no dia 03 de março de 2020. 

 
1.0. Alterando o item 2.5. “As inscrições serão recebidas via internet, no site www.seletivaconcursos.com.br do dia 10 
de março de 2020 até o dia 20 de março de 2020 (data limite para pagamento do boleto), às 15h00min horas (horário 
limite para inscrição e geração do boleto), (horário de Brasília), devendo para tanto, o candidato seguir os seguintes 
procedimentos:...”. Passando a ser: “As inscrições serão recebidas via internet, no site www.seletivaconcursos.com.br 
do dia 10 de março de 2020 até o dia 09 de abril de 2020 (data limite para pagamento do boleto), às 15h00min horas 
(horário limite para inscrição e geração do boleto), (horário de Brasília), devendo para tanto, o candidato seguir os 
seguintes procedimentos:...”. 
 
2.0. Alterando o item 4.5. “As provas objetivas realizar-se-ão na cidade de JERIQUARA/SP no dia 29 de março de 2020, 
...:”. Passando a ser: “As provas objetivas realizar-se-ão na cidade de JERIQUARA/SP em data a ser posteriormente 
definida, ...:”. 

 
3.0 Alterando a tabela do CAPÍTULO 12 - CRONOGRAMA PREVISTO, sendo o período de inscrições prorrogado até o dia 
09 de abril de 2020 e as demais datas divulgadas oportunamente, conforme a tabela abaixo: 
 

CAPÍTULO 12 - CRONOGRAMA PREVISTO 

DATA/PERÍODO  ATIVIDADE 

10/03/2020 a 20/03/2020 

Passa a ser: 

10/03/2020 a 09/04/2020 

Período de recebimento das inscrições. 

A definir Homologação das inscrições e convocação para a realização das provas. 

A definir Prazo para recurso contra a homologação das inscrições. 

A definir Prazo para resposta ao recurso contra a homologação das inscrições. 

A definir Data provável da realização das provas objetivas. 

A definir Publicação dos gabaritos das provas objetivas. 

A definir 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 e Homologação dos Resultados Finais 

 

4.0 - 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. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
Prefeitura do Município de JERIQUARA/SP, em 20 de março de 2020. 
 
 
 
 

Maria Eli Marçula Soares Sampaio 
Presidente da Comissão do Concurso Público 

 
 
 

Eder Luiz Carvalho Gonçalves 
Prefeito Municipal. 
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