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CONCURSO PÚBLICO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO – PE  

Aditivo 006/2020 ao Edital nº 001/2020, de 30 de janeiro de 2020. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO – PE, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, torna 

público os seguintes tópicos:  

 

Art. 1º. Fica modificado o ANEXO VIII (CRONOGRAMA) ao Edital nº 001/2020, de 30 de janeiro de 2020, que 

alterou as datas inicialmente previstas para o concurso, conforme segue: 

 

ANEXO VIII 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital de abertura 30/01/2020 

Período das inscrições 
30/01/2020 a 
15/03/2020 

Período de inscrição para os candidatos que desejam requerer a isenção da taxa de inscrição 30 até 03/02/2020 

Período para a solicitação de isenção da taxa de inscrição 05 a 07/02/2020 

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção 26/02/2020 

Prazo para interposição de recurso acerca da análise preliminar dos pedidos de isenção  27 e 28/02/2020 

Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção 10/03/2020 

Reimpressão do boleto da taxa de inscrição (último dia de pagamento) 22/09/2020 

Divulgação da lista Preliminar de (Inscritos + PcD + Atendimento especial) 09/10/2020 

Prazo para interposição de recurso contra lista preliminar de (Inscritos + PcD + Atendimento 
especial)  

13 e 14/10/2020 

Divulgação da lista definitiva de (inscritos  + PcD + Atendimento especial) 16/10/2020 

Divulgação dos locais de prova 13/11/2020 

Realização das Provas Objetivas 22/11/2020 

Divulgação dos gabaritos preliminares e Resultado preliminar das provas objetivas 23/11/2020 

O prazo para interposição de recursos acerca da divulgação preliminar dos gabaritos das provas 
objetivas e Resultado preliminar das provas objetivas 

24 e 25/11/2020 

Decisão dos recursos sobre os gabaritos preliminares das provas objetivas e resultado preliminar 07/12/2020 

Resultado definitivo das Provas Objetivas 07/12/2020 

Divulgação do Edital de Convocação para Prova de Títulos 07/12/2020 

Divulgação do Edital de Convocação para Curso de Formação de ACS 07/12/2020 

Prazo para envio de Títulos 08 e 10/12/2020 

Período do Curso de Formação de ACS 14 a 18/12/2020 

Divulgação do Resultado preliminar da Prova de Títulos 16/12/2020 

Prazo para interposição de recursos sobre a Prova de Títulos 17 e 18/12/2020 
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ATIVIDADE DATA 

Resultado do curso de formação para ACS 21/12/2020 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a Prova de Títulos 22/12/2020 

Divulgação do resultado Definitivo da Prova de Títulos 22/12/2020 

Resultado definitivo do Concurso Público e Homologação 23/12/2020 

Poderá a Comissão, conforme a necessidade e conveniência administrativa, alterar os dias e os horários de aplicação 

das provas. 

 

Art. 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Edital Nº 001/2020.  

 

 

 

 

SALGUEIRO/PE, 24 de novembro de 2020.  

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO  

Presidente 


