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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E NOVA DATA PARA  
REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 004/2011 

 
 

Dispõe sobre a prorrogação das inscrições e nova data para realização das 
provas do Concurso Público, conforme Edital nº 004/2011 de 08/08/2011. 

 
 
 A Prefeitura do Município de Piracicaba, - SP, torna público que foram prorrogadas as inscrições para o 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, para o preenchimento dos cargos/empregos constantes do Edital 004/2011 de 
08/08/2011, até 28 de agosto de 2011 , através site www.consesp.com.br , ficando as provas remarcadas para o dia 
25 de setembro de 2011 , às 8h, em locais a serem divulgados através de Edital próprio que será afixado no local de 
costume da Prefeitura Municipal de Piracicaba, através de jornal com circulação no município e através do site 
www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias.  
 

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE  E CUMPRA-SE. 
 

Piracicaba - SP, 16 de agosto de 2011. 
 

COMISSÃO DE CONCURSO 
 
 
 
 

NOVO CRONOGRAMA - PRORROGAÇÃO 
 

DATAS EVENTOS/PROCEDIMENTOS 

09/08 Publicação no Diário Oficial do Município do Edital do Concurso Público (3 dias consecutivos) 

10 a 28/08 Período de inscrição  

10 a 28/08 Prazo para postagem dos laudos médicos, exigidos para inscrição de Portadores de Necessidades 
Especiais – PNE 

29/08 Último dia para pagamento do boleto referente a taxa de inscrição 

06/09 Divulgação e Publicação das inscrições deferidas e indeferidas 

08/09 e 09/09 Período de Recurso contra o indeferimento das inscrições (2 dias úteis) 

13/09 Divulgação e Publicação do resultado dos eventuais recursos contra o indeferimento das inscrições 
Divulgação e Publicação do Edital de Convocação para as provas objetivas 

25/09 Aplicação das provas objetivas 

27/09 Divulgação e Publicação dos Gabaritos das provas objetivas 

28 e 29/09 Período de Recurso contra os Gabaritos das provas objetivas (2 dias úteis) 

05/10 Divulgação e Publicação do resultado dos eventuais recursos contra os gabaritos 
Divulgação e Publicação do resultado das provas objetivas – Classificação provisória 

06 e 07/10 Período de recurso contra o resultado das provas objetivas – Classificação provisória (2 dias úteis)  

13/10 
Divulgação e Publicação do resultado dos eventuais recursos contra o resultado das provas objetivas –
Classificação 
Divulgação e Publicação do resultado final (homologação) 

 
 


