PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
ESTADO DO MARANHÃO

EDITAL Nº 04/2020
Estabelece novo cronograma para o
concurso instituído pelo Edital nº 01/2020.

O MUNICÍPIO DE CODÓ, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o que dispõe o Edital nº 01/2020, em seus subitens 8.1.1 e 16.9;

RESOLVE:
1. Fica estabelecido novo cronograma do concurso público instituído pelo Edital nº 01/2020, no
que concerne às etapas ainda não realizadas.
2. A realização das provas objetivas ocorrerá na data de 20 de dezembro de 2020.
3. Por ocasião da aplicação das provas, deverão ser observadas as medidas sanitárias
estabelecidas no Edital nº 03/2020.

Codó, 03 de dezembro de 2020.

FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
ESTADO DO MARANHÃO

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 e para
a Prova Prática de Digitação
Prazo para envio dos títulos
Realização da prova prática de digitação
Resultado preliminar da Avaliação de Títulos e da Prova Prática
Recursos contra o resultado preliminar da Avaliação de Títulos e da
Prova Prática
Resultado da análise dos recursos interpostos e divulgação do
resultado final da Avaliação de Títulos e da Prova Prática de Digitação.
Resultado Final

DATA PREVISTA
14.12.2020
20.12.2020
21.12.2020
22 e 23.12.2020
24.12.2020
25 a 27.12.2020
12.01.2021
18.01.2021
19 e 20.12.2021
26.01.2021
27.01.2021
28.01.2021
03.02.2021
07.02.2020
22.02.2021
23 e 24.02.2021
02.03.2021
02.03.2021

