EDITAL Nº 05/2020
Estabelece cronograma para as etapas
ainda não realizadas do concurso instituído pelo
Edital nº 01/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais, e;
RESOLVE:
1. Fica estabelecida a retomada do concurso público instituído pelo Edital nº 01/2020, no que
concerne às etapas ainda não realizadas.
2. O concurso adotará o cronograma estabelecido no Anexo Único do presente edital.
2.1.
Considerando a manutenção do estado de emergência em saúde pública de
importância internacional decorrente da pandemia causada pelo Covid‐19, bem como a
necessidade de constante adequação das atividades ordinárias de instituições e pessoas,
as datas previstas neste novo cronograma poderão ser modificadas caso haja alteração nas
condições de controle da doença no município.
3. A realização das provas objetivas ocorrerá na data prevista de 20 de setembro de 2020, ocasião
em que será adotado protocolo de segurança com vistas à prevenção da transmissão da
doença causada pelo novo coronavírus, estabelecendo‐se, desde já, o uso obrigatório de
máscara pelos candidatos.

São Vicente Férrer, 22 de julho de 2020.

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA CASTRO
Prefeita Municipal

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO
EVENTO
Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva através do
Cartão de Informação na Internet
REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva
Apresentação de recursos contra o gabarito preliminar da Prova
Objetiva
Divulgação da relação das questões cujos gabaritos preliminares
foram objeto de recurso
Apresentação de razões para a manutenção do gabarito preliminar
das questões que foram objeto de recurso
Divulgação do resultado da análise dos recursos interpostos contra o
gabarito preliminar da Prova Objetiva
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva
Apresentação de recursos contra o resultado preliminar da prova
objetiva
Divulgação do resultado da análise dos recursos interpostos contra o
resultado preliminar da prova objetiva
Divulgação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva
Convocação dos candidatos aptos para a Avaliação de Títulos
Prazo para envio dos títulos
Resultado preliminar da avaliação de títulos
Recursos contra a pontuação obtida na Avaliação de Títulos
Resultado da análise dos recursos interpostos contra o Resultado
Preliminar da Avaliação de Títulos
RESULTADO FINAL

DATA PREVISTA
15.09.2020
20.09.2020
21.09.2020
22 e 23.09.2020
24.09.2020
25 a 27.09.2020
15.10.2020
Até as 19h de
21.10.2020
22 e 23.10.2020
05.11.2020
06.11.2020
06.11.2020
13.11.2020
02.12.2020
03 e 04.12.2020
16.12.2020
17.12.2020

