PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Estado de São Paulo
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 04/2019
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, através do INSTITUTO ÁGUIA torna pública a retificação do cronograma
do Concurso Público Edital nº 04/2019, de acordo com as seguintes instruções:
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. No Anexo V – CRONOGRAMA, do Edital do Concurso Público nº 04/2019, especificamente após a etapa prevista
para os dias 04 e 05/02/2020, deve ser lido como segue e não como constou:
DATAS

ETAPAS

28/02/2020

Publicação no site do INSTITUTO ÁGUIA e no JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO do Edital
de Convocação para a segunda aplicação da Prova Objetiva.

08/03/2020

Aplicação das provas objetivas e entrega de títulos (candidatos que não realizaram
as provas na primeira aplicação).

10/03/2020

Divulgação dos gabaritos provisórios no site do INSTITUTO ÁGUIA (somente da
segunda aplicação).

11/03/2020 a
12/03/2020

Prazo recursal referente aos gabaritos das provas objetivas e contra a aplicação das
provas (somente da segunda aplicação).
Das 00h00min. do dia 11/03/2020 às 23h59min. do dia 12/03/2020.

09/04/2020

Publicação dos resultados dos recursos contra a aplicação das provas objetivas e
classificação provisória (todos os cargos).

17/04/2020

Publicação do resultado da análise dos títulos no site do INSTITUTO ÁGUIA.

22/04/2020 a
23/04/2020
30/04/2020
05/05/2020 a
06/05/2020
20/05/2020
20/05/2020

Prazo recursal contra o resultado da análise dos títulos.
Das 00h00min. do dia 22/04/2020 às 23h59min. do dia 23/04/2020.
Publicação do resultado dos recursos contra a análise de títulos e publicação do
resultado provisório da prova dissertativa e classificação.
Prazo recursal referente ao resultado provisório da prova dissertativa e classificação.
Das 00h00min. do dia 05/05/2020 às 23h59min. do dia 06/05/2020.
Publicação do resultado final do Concurso Público no site do INSTITUTO ÁGUIA e no
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO.
Homologação do Edital nº 04/2019.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. As datas apresentadas em cronograma são prováveis, portanto sujeitas à alteração.
2.2. Os demais itens e disposições do Edital nº 04/2019, suas retificações e comunicados, permanecem inalterados.

Limeira, 15 de fevereiro de 2020
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO
INSTITUTO ÁGUIA

