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Edital de Prorrogação 

Concurso de Normandia 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA 
CONCURSO PÚBLICO 001/2020 PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS E CADASTRO DE RESERVA 

EDITAL 003 – PMN/RR, 22 DE JANEIRO DE 2020 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA/RR, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna pública a 
retificação, quanto a prorrogação do período de inscrições nos itens a seguir elencados: 
 
 
ONDE SE LÊ: 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 O Período das inscrições será de 16 de janeiro de 2020 a 14 de fevereiro de 2020, somente via internet, 
no endereço eletrônico www.ntcs.com.br. 

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos. 
 
3.13 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 15 de fevereiro de 2020. Após esta data, 
a inscrição será considerada inválida caso o Boleto  da inscrição não tenha sido pago. 
 
LEIA-SE: 

3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 O Período das inscrições será de 16 de janeiro de 2020 a 20 de fevereiro de 2020, somente via internet, 

no endereço eletrônico www.ntcs.com.br. 

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos. 
 

3.13 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 21 de fevereiro de 2020. Após esta 
data, a inscrição será considerada inválida caso o Boleto  da inscrição não tenha sido pago. 

 
ONDE SE LÊ: 

ANEXO III 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE 

DATA ATIVIDADES HORÁRIO 

A partir do dia 
14/01/2020 

 
Divulgação Edital. 

 

14 e 15/01/2020 Prazo para interposição de recursos contra o edital  

16/01/2020 Início das Inscrições a partir das 08h 
10/02/2020 Último dia para envio do laudo médico para PCD até as 18h 
14/02/2020 Último dia de inscrição para o concurso público até as 21h 

15/02/2020 
Vencimento do boleto bancário com a taxa de inscrição – Último dia para 
reimpressão e pagamento do boleto 

  

18/02/2020 Divulgação da Relação preliminar dos inscritos a partir das 18h 

18 e 19/02/2020 Prazo para solicitação de recursos contra a relação preliminar dos inscritos  

20/02/2020 
Prazo para solicitação de alteração dos dados pessoais através da área do 
Candidato 

 

20/02/2020 
Divulgação do Cartão de Confirmação com local de prova disponíveis na área 
do candidato a partir das 18h 

01/03/2020 Aplicação da Prova Objetiva de Conhecimentos das 8hs às 12hs 
(Nível Superior e 

Fundamental 
Completo e 
Incompleto) 

 
das 14h às 18h (para 
Nível Médio 
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LEIA-SE: 
 

ANEXO III 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE 

DATA ATIVIDADES HORÁRIO 

A partir do dia 
14/01/2020 

 
Divulgação Edital. 

 

14 e 15/01/2020 Prazo para interposição de recursos contra o edital  

16/01/2020 Início das Inscrições a partir das 08h 
10/02/2020 Último dia para envio do laudo médico para PCD até as 18h 
20/02/2020 Último dia de inscrição para o concurso público até as 21h 

21/02/2020 
Vencimento do boleto bancário com a taxa de inscrição – Último dia para 
reimpressão e pagamento do boleto 

  

18/02/2020 Divulgação da Relação preliminar dos inscritos a partir das 18h 

18 e 19/02/2020 Prazo para solicitação de recursos contra a relação preliminar dos inscritos  

20/02/2020 
Prazo para solicitação de alteração dos dados pessoais através da área do 
Candidato 

 

25/02/2020 
Divulgação do Cartão de Confirmação com local de prova disponíveis na área 
do candidato a partir das 18h 

 

 

 

01/03/2020 

 

 

 

Aplicação da Prova Objetiva de Conhecimentos 

das 8hs às 12hs 
(Nível Superior e 
Fundamental 
Completo e 
Incompleto) 

 
das 14h às 18h (para 
Nível Médio 

 

As demais datas permanecem inalteradas.  

 

 

 

INSTRUÇÕES: 

*    Os candidatos deverão acessar o endereco eletrônico: https://ntcs.areadocandidato.com.br/ da “Área do 
Candidato” e gerar um novo boleto, até a data limite estabelecida neste edital, que poderá ser recebido em qualquer 
entidada bancária. 

 

 

 

VICENTE ADOLFO BRASIL 
Prefeito Municipal de Normandia 

 


