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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 
DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS, Estado de São Paulo, torna pública a Retificação nº 02 do Edital do 
Concurso Público N.º 01/2020 de 27 de março de 2020. 
 
1. Fica retificado ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: ASSISTENTE DE LICITAÇÃO e  COORDENADOR 
DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 
 
Onde se lê: 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 
Lei 1107/04 – (Institui normas gerais para licitações e contratação de parceria público privada no âmbito da 
administração pública). 
 
Leia-se: 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 
Lei 11079/04 – (Institui normas gerais para licitações e contratação de parceria público privada no âmbito da 
administração pública). 
 
2. Fica retificado o item ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO 
 
Onde se lê: 

Evento Data Horário Local 

Publicação do Edital 27/03/2020 0h www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br  

Impugnação do Edital 28 e 30/03/2020 Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br  

Período de Inscrições 
 
 

27/03/2020 
Até 
16/04/2020 

Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Período de envio de comprovante 
de deficiência e Envio de Títulos 

27/03/2020 
Até 
16/04/2020 

Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

Homologação das inscrições e Res-
posta aos pedidos de vagas para de-
ficientes  

27/04/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Recurso da Homologação das inscri-
ções e ao indeferimento dos pedi-
dos de vagas para deficiente 

28 e 29/04/2020  
 

Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Resposta aos recursos  05/05/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Edital de convocação para prova 
objetiva 

05/05/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Prova objetiva (data prevista) 17/05/2020 Vide Edital www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

http://www.integraconcursos.com.br/
http://www.ibirarema.sp.gov.br/
http://www.integraconcursos.com.br/
http://www.ibirarema.sp.gov.br/
http://www.integraconcursos.com.br/
http://www.ibirarema.sp.gov.br/
http://www.integraconcursos.com.br/
http://www.ibirarema.sp.gov.br/
http://www.integraconcursos.com.br/
http://www.ibirarema.sp.gov.br/
http://www.integraconcursos.com.br/
http://www.ibirarema.sp.gov.br/
http://www.integraconcursos.com.br/
http://www.ibirarema.sp.gov.br/
http://www.integraconcursos.com.br/
http://www.ibirarema.sp.gov.br/
http://www.integraconcursos.com.br/
http://www.ibirarema.sp.gov.br/


             
              

                         

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BASTOS 

Rua Adhemar de Barros, 530 – CNPJ. 45.547.403/0001-93 

BASTOS - ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Publicação do Gabarito 18/05/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 

www.bastos.sp.gov.br 

Recurso do gabarito 19 e 20/05/2020 Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Gabarito pós-recurso 25/05/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

Edital de classificação geral da 
prova objetiva e prova de títulos  
Edital de convocação para a prova 
prática 

28/05/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Recurso da classificação geral da 
prova objetiva e prova de títulos 

29 e 30/05/2020 Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

Resposta aos recursos da Classifica-
ção Geral da prova Objetiva e prova 
de títulos 

04/05/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

Prova prática e Aptidão física 07/06/2020 Vide convocação  www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Resultado preliminar da Prova prá-
tica e Aptidão física 

15/06/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Recurso contra o resultado prelimi-
nar da prova prática e aptidão física 

16 e 17/06/2020 Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Resposta aos recursos contra o re-
sultado preliminar da prova prática 
e aptidão física 

22/06/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Edital de classificação final 22/06/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

Decreto de homologação  A ser definido   www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

 
Leia-se:  

Evento Data Horário Local 

Publicação do Edital 27/03/2020 0h www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br  

Impugnação do Edital 28 e 30/03/2020 Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br  

Período de Inscrições 
 
 

27/03/2020 
Até 
04/05/2020 

Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Período de envio de comprovante 
de deficiência e Envio de Títulos 

27/03/2020 
Até 
04/05/2020 

Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

Homologação das inscrições e Res-
posta aos pedidos de vagas para de-
ficientes  

11/05/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Recurso da Homologação das inscri-
ções e ao indeferimento dos pedi-
dos de vagas para deficiente 

12 e 13/05/2020  
 

Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Resposta aos recursos  15/05/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 
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Edital de convocação para prova 
objetiva 

19/05/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Prova objetiva (data prevista) 31/05/2020 Vide Edital www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Publicação do Gabarito 01/06/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Recurso do gabarito 02 e 03/06/2020 Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Gabarito pós-recurso 09/06/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

-Edital de classificação geral da 
prova objetiva e prova de títulos -
Edital de convocação para a prova 
prática  

23/06/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Recurso da classificação geral da 
prova objetiva e prova de títulos 

24 e 25/06/2020 Das 0h às 23h59 www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

Resposta aos recursos da Classifica-
ção Geral da prova Objetiva e Prova 
de Títulos 

30/06/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

Prova prática e Aptidão física 05/07/2020 Vide convocação  www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Resultado preliminar da Prova prá-
tica e Aptidão física 

13/07/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Recurso contra o resultado prelimi-
nar da prova prática e aptidão física 

14 e 15/07/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Resposta aos recursos contra o re-
sultado preliminar da prova prática 
e aptidão física 

20/07/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br 
www.bastos.sp.gov.br 

Edital de classificação final 22/07/2020 Após às 16h www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

Decreto de homologação  A ser definido   www.integraconcursos.com.br  
www.bastos.sp.gov.br 

 
 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
BASTOS/SP, 09 de abril de 2020. 

 
 
 
 
 

MANOEL IRONIDES ROSA 
Prefeito Municipal 
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