
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA - SP 
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO II 
 
 
A Prefeitura Municipal de Aramina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância 

com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, faz saber que fica RETIFICADO o Edital de Abertura do Concurso 
Público 01/2015 de Aramina/SP, em seu Anexo III – Cronograma de Execução. 

A Retificação se dá para alterar a data de aplicação das Provas Objetivas, adiando em 1 (uma) semana os 
Eventos relativos a convocação, aplicação e correção das mesmas. 

Esta alteração ocorre para melhor atender as necessidades dos Candidatos, em virtude de a data inicialmente 
prevista ocorrer em um fim de semana com feriado, e se dá conforme a seguir: 

 

ONDE SE LÊ: 
 

ANEXO III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - RETIFICADO 
(DATAS PROVÁVEIS) 

 

EVENTO DATA 2015 
... ... 

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos. 
Publicação da Indicação do Local e Horário da realização das Provas Objetivas. 

25 de abril 

Prazo de Recursos com relação à Relação de Candidatos Inscritos. 27 e 28 de abril 

Realização das Provas Objetivas e entrega dos Títulos. 03 de maio 

Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas. 04 de maio 

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito das Provas Objetivas. 05 e 06 de maio 

Divulgação da Retificação do Gabarito (se houver),  
Publicação do Resultado Final para os Cargos sem Prova Prática, 
Publicação dos Resultados de Prova Objetiva para os Cargos com Prova Prática. 

16 de maio 

Prazo de Recursos com relação ao Resultado Final dos Cargos sem Prova Prática, 
Prazo de Recursos com relação ao Resultado de Prova Objetiva dos Cargos com Prova Prática. 

18 e 19 de maio 

... ... 
 
 

LEIA-SE: 
 

ANEXO III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - RETIFICADO 
(DATAS PROVÁVEIS) 

 

EVENTO DATA 2015 
... ... 

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos. 25 de abril 

Prazo de Recursos com relação à Relação de Candidatos Inscritos. 27 e 28 de abril 

Publicação da Indicação do Local e Horário da realização das Provas Objetivas. 02 de maio 

Realização das Provas Objetivas e entrega dos Títulos. 10 de maio 

Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas. 11 de maio 

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito das Provas Objetivas. 12 e 13 de maio 



Divulgação da Retificação do Gabarito (se houver),  
Publicação do Resultado Final para os Cargos sem Prova Prática, 
Publicação dos Resultados de Prova Objetiva para os Cargos com Prova Prática. 

19 de maio 

Prazo de Recursos com relação ao Resultado Final dos Cargos sem Prova Prática, 
Prazo de Recursos com relação ao Resultado de Prova Objetiva dos Cargos com Prova 
Prática. 

20 e 21 de maio 

... ... 
 

O Edital de Abertura Completo – Retificado encontra-se disponível na internet, através do site 
www.aptarp.com.br, assim como o Anexo III – Cronograma de Execução - Retificado, onde houve alteração apenas 
nos eventos compreendidos entre os Eventos “Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos” e “Prazo de Recursos 
com relação ao Resultado de Prova Objetiva dos Cargos com Prova Prática”, incluindo a aplicação das Provas 
Objetivas que passa a ter previsão de acontecer no dia 10 de maio de 2015, em locais e horários a serem 
oportunamente divulgados. 
 Todos os outros itens do Edital de Abertura e de seus Anexos permanecem inalterados. 
   

Para aqueles Candidatos que já efetuaram o pagamento da inscrição até a presente data, e consideraram-se 
prejudicados com a alteração da data das Provas Objetivas, é facultada a solicitação do cancelamento de sua inscrição e 
devolução do valor da taxa. 

Para proceder com o cancelamento, o Candidato deve enviar a solicitação para o endereço eletrônico 
recursosaramina@aptarp.com.br, anexando as imagens digitalizadas do seu documento e do comprovante de inscrição 
devidamente pago, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a publicação desta Retificação. 

Não serão aceitos pedidos fora do prazo estabelecido, independentemente dos motivos alegados. 
 
 
Aramina, 08 de abril de 2015. 

 
 

Luis Fernando dos Santos 
Prefeito Municipal 


