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CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI/PE 
Aditivo nº 001/2020 ao Edital nº 001/2020, de 02 de setembro de 2020. 
  
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI/PE, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, torna público 
os seguintes tópicos: 
 
1. Alteração dos subitens 3.2, 3.3, 3.5, 14.4 e 17.7, os quais passam a viger com as redações a seguir: 
 
3.2. A inscrição do Candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas estabelecidas neste Edital, podendo 
o candidato inscrever-se para mais de um cargo, desde que haja compatibilidade de dia e horário do cronograma previsto 
(ANEXO VI) para aplicação das provas. 
 
3.3 O candidato inscrito para mais de um cargo na forma do subitem 3.2, caso seja aprovado em ambos, deverá no ato da 
convocação, optar por apenas um cargo para exercer, podendo ficar no quadro de reserva do outro, na forma do subitem 16.2, 
alínea b. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos em conformidade com art. 37, XVI, da Constituição Federal. 
 
3.5. Após o horário de encerramento das inscrições, a ficha de inscrição não estará mais disponível no endereço eletrônico 
www.idib.org.br. 
. 
14.4. Todos os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Concurso Público, em formulário eletrônico, via endereço eletrônico 
www.idib.org.br. 
 
17.7. O candidato se obriga a manter atualizado seu endereço perante o IDIB, através do correio eletrônico 
atendimento.concurso@idib.org.br, até a data de publicação da homologação do resultado final deste Concurso Público e, após 
esta data, junto ao próprio Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Ouricuri/PE, via correios para a Rua 
Professora Carmélia Cardoso Jaques, 220 - Centro, Ouricuri - PE, 56200-000, devendo constar no envelope de envio a frase - 
“Atualização de endereço para o Concurso Público da Câmara Municipal de Ouricuri/PE”. 
 
2. Ficam REABERTAS as inscrições até o dia 26 de outubro de 2020.  
 
3. Fica modificado o Anexo VII, tendo em vista o subitem anterior, passam a figurar como segue: 
 

ANEXO VII 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

ATIVIDADE DATA  

Publicação do Edital de abertura 02/09/2020 

Período das inscrições 02/09 a 26/10/2020 

Período de inscrição para os candidatos que desejam requerer a isenção da taxa de inscrição 02 a 04/09/2020 

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção 22/09/2020 

Prazo para interposição de recurso acerca da análise preliminar dos pedidos de isenção  23 e 24/09/2020 

Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção 30/09/2020 

Reimpressão do boleto da taxa de inscrição (último dia de pagamento) 27/10/2020 

Divulgação da lista Preliminar de (Inscritos + PcD + Atendimento especial) 03/11/2020 

Prazo para interposição de recurso contra lista preliminar de (Inscritos + PcD + Atendimento especial)  04 e 05/11/2020 

Divulgação da lista definitiva de (inscritos  + PcD + Atendimento especial) 10/11/2020 
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ATIVIDADE DATA  

Divulgação dos locais de prova 19/11/2020 

Realização das Provas Objetivas 29/11/2020 

Divulgação dos gabaritos preliminares 30/11/2020 

O prazo para interposição de recursos acerca da divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas 01 e 02/12/2020 

Decisão dos recursos sobre os gabaritos preliminares das provas objetivas 16/12/2020 

Resultado preliminar das provas objetivas  16/12/2020 

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado preliminar das provas objetivas e critérios de desempate 17 e 18/12/2020 

Decisão dos recursos interpostos ao resultado preliminar das Provas Objetivas e critério de desempate 22/12/2020 

Resultado definitivo das Provas Objetivas 23/12/2020 

Resultado definitivo do Concurso Público e Homologação 28/12/2020 

 
 
4. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Edital Nº 001/2020. 
 

 

Ouricuri/PE, 08 de outubro de 2020.  
 

 
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO 

Presidente 
 

 
 
 
 
 
 


