CONCURSO PÚBLICO Nº 01/19
EDITAL Nº 02 – PRORROGA O PRAZO PARA INSCRIÇÕES E DATA DAS PROVAS

A CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAZINHA, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECP,
considerando que até a presente data foi registrado pequena concorrência no certame, havendo
necessidade de prorrogar o período para inscrições e, considerando ainda a necessidade de prorrogar a data
das provas em razão das festas de fim de ano, torna público o presente edital para prorrogação do prazo
para inscrições e da data das provas, da seguinte forma:
1. Fica prorrogado o prazo para inscrições no concurso público até 20/12/19, bem como são retificados os
seguintes itens do edital regulamento:
"4.2 O período das inscrições será de 25/10/19 a 20/12/19, com início as 10:00 horas e término as 23:59 horas do
último dia (horário oficial de Brasília/DF), podendo ser efetuado o pagamento da taxa de inscrição até o terceiro dia
útil após o encerramento do prazo de inscrição.
5.10 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos será divulgada no site do
certame até o dia 30/12/19, podendo os interessados apresentar recurso ou efetivar a inscrição mediante a emissão do
boleto bancário para pagamento da taxa até o dia 10/01/20.
9.1 As provas objetivas serão realizadas na data provável do dia 02/02/20 (domingo), sendo que os locais e horários de
aplicação das provas serão previamente divulgados através de edital específico nos sites www.itame.com.br e
www.camaracaldazinha.go.gov.br.

2. Fica retificado o cronograma de atividades previsto no ANEXO I do Edital regulamento, o qual passa a
vigorar com as seguintes alterações:
DATA
PREVISTA

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Até 15/11/19

Publicação do Extrato de prorrogação do concurso no Diário Oficial do Estado, Jornal de
circulação e Placar da Câmara

25/10/19 à
20/12/19
30/12/19

Período para inscrições
Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

10/01/20

Término do prazo para pagamento pelos candidatos com pedido de isenção indeferido

21/01/20

Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos PcD

20/12/19

Julgamento dos recursos contra a homologação das inscrições

27/01/20

Divulgação dos locais e horários para realização das provas objetivas de todos os cargos

02/02/20
(domingo)
30/12/19

Realização das provas objetivas para todos os cargos
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas de nível fundamental incompleto

24/01/20

Divulgação dos aprovados nas provas objetivas de acordo com ponto de corte (1ª etapa)

06/02/20

Julgamento de recursos contra os resultados das provas objetivas

20/02/20

Divulgação dos resultados da prova discursiva (peça profissional) para ADVOGADO
Julgamento dos recursos contra a prova discursiva para ADVOGADO e Divulgação da
classificação final dos aprovados para fins de homologação

06/03/20

3. O candidato que for prejudicado em razão das alterações introduzidas por este edital poderá solicitar o
cancelamento da inscrição e restituição da taxa, desde que o requerimento seja protocolado na CECP ou
enviado pelo email contato.itame@gmail.com até a data de 20/12/2019.
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4. O presente edital será publicado no placar, jornal de circulação, DOE e nos sites de divulgação do certame
www.itame.com.br e www.camaracaldazinha.go.gov.br.

Caldazinha, aos 14 de novembro de 2019.

DIVINO DA PIEDADE FERREIRA
Presidente

ANDRESSA DE OLIVEIRA
Membro

LUCIANO GOUVEIA
Secretário

Dr. BENEDITO EVARISTO CINTRA JUNIOR
Representante da OAB-Goiás
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