PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ RJ

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020.

O Município de Itaboraí/RJ, no uso de suas atribuições legais, torna público a Retificação do
Edital do Certame, conforme abaixo, e considerando:
- que a situação demanda medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública;
- a impossibilidade deste Município em manter o funcionamento do posto de atendimento
presencial, além de ser imprudente, neste momento, aglomerar candidatos para participação
no concurso público.

Onde se lê:
4.18.1.1. O candidato que não tiver acesso à internet para realizar sua inscrição, poderá fazê-la
no posto de atendimento, situado à Rua José Leandro, nº 47, Centro, Itaboraí/RJ, CEP 24.800149, no horário de 09h00 às 17h00, do 1º dia de inscrição até o último dia de inscrição, conforme
estabelecido no Cronograma Previsto – ANEXO II, no qual receberá auxílio do funcionário para
realizar sua inscrição.
Leia-se
4.18.1.1 – será retirado do Edital
Onde se lê:
4.18.3. Ao efetuar a inscrição via Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e
efetuar o pagamento do valor da inscrição até a data final de vencimento. Caso seja necessária
a reimpressão da 2ª via do boleto bancário, estará disponível no site até o último dia
estabelecido para pagamento no Cronograma Previsto – ANEXO II. Deverá ser observado o
horário de atendimento externo das agências. Em caso de utilização de postos de
autoatendimento ou internet, observar o horário estabelecido pelo banco para a efetiva
quitação. Após essa data, qualquer pagamento efetuado será desconsiderado.
Leia-se
4.18.3. Ao efetuar a inscrição via Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e
efetuar o pagamento do valor da inscrição até a data final de vencimento. Caso seja necessária
a reimpressão da 2ª via do boleto bancário, estará disponível no site até o último dia
estabelecido para pagamento no Cronograma Previsto – ANEXO II. Deverá ser observado o
horário de atendimento externo estabelecido pelo banco para a efetiva quitação. Após essa
data, qualquer pagamento efetuado será desconsiderado.

Onde se lê:
12.2. Os títulos para análise deverão, impreterivelmente, no período definido no Cronograma
Previsto – ANEXO II, ser enviados pelo correio até às 18h00 do último dia estabelecido no Anexo
II, para a CAIXA POSTAL nº 105829 CEP: 24020-975 Niterói/RJ, acompanhado do Aviso de
Recebimento – AR.
Leia-se:
12.2. Os títulos para análise deverão, impreterivelmente, no período definido no Cronograma
Previsto – ANEXO II, ser entregues em mãos, em horário e local a serem informados na página
do concurso, disponível no site www.incab.org.br.
Onde se lê:
ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO
EVENTOS
Publicação do Edital de abertura
Período de inscrições pela Internet
Solicitação de isenção do valor da inscrição
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas
Recurso contra o indeferimento da isenção

DATAS PREVISTAS
Até 17/03/2020
17/03/2020 a 08/04/2020
17/03 a 18/03/2020
25/03/2020
26/03 e 27/03/2020

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção

31/03/2020

Último dia para emissão e pagamento do boleto bancário

09/04/2020










Divulgação dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se
declararam como Pessoa Com Deficiência - PCD deferidos
Divulgação da homologação preliminar das inscrições

15/04/2020

Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos
que se declararam como Pessoa Com Deficiência - PCD
Recursos contra a homologação preliminar das inscrições

16/04 a 17/04/2020

Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e
dos candidatos que se declararam como Pessoa Com Deficiência - PCD
Respostas dos recursos contra a homologação preliminar das inscrições
Divulgação da homologação final das inscrições
Divulgação dos locais da Prova Objetiva

22/04/2020

Realização das Provas Objetiva e Discursiva

03/05/2020

Divulgação do gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva, a partir das 12 horas

04/05/2020

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva




Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva
Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva
Divulgação dos candidatos que terão a Prova Discursiva corrigida

Divulgação das notas preliminares da Prova Discursiva
Período para entrega dos recursos contra o resultado da Prova Discursiva



Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado da Prova Discursiva
Divulgação das notas finais da Prova Discursiva

05/05 e 06/05/2020
19/05/2020
28/05/2020
29/05/2020 a 01/06/2020
09/06/2020



Convocação para a Prova de Títulos

Entrega dos Títulos

10/06 a 16/06/2020

 Resultado preliminar da Prova de Títulos
Pedido de revisão dos resultados preliminares da Prova de Títulos





Respostas aos pedidos de revisão dos resultados preliminares da Prova de Títulos
Resultado final da Prova de Títulos
Resultado final do Certame
Homologação do resultado final do Certame

22/06/2020
23/06 e 24/06/2020

29/06/2020

Leia-se:
ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO
EVENTOS
Publicação do Edital de Reabertura das Inscrições
Período de inscrições pela Internet
Solicitação de isenção do valor da inscrição
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas
Recurso contra o indeferimento da isenção

DATAS PREVISTAS
Até 14/08/2020
17/08/2020 a 29/10/2020
17/08 a 18/08/2020
02/09/2020
03/09 a 04/09/2020

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção

18/09/2020

Último dia para emissão e pagamento do boleto bancário

30/10/2020










Divulgação dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos que se
declararam como Pessoa Com Deficiência - PCD deferidos
Divulgação da homologação preliminar das inscrições

05/11/2020

Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos candidatos
que se declararam como Pessoa Com Deficiência - PCD
Recursos contra a homologação preliminar das inscrições

06/11 a 09/11/2020

Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e
dos candidatos que se declararam como Pessoa Com Deficiência - PCD
Respostas dos recursos contra a homologação preliminar das inscrições
Divulgação da homologação final das inscrições
Divulgação dos locais da Prova Objetiva

13/11/2020

Realização das Provas Objetiva e Discursiva

22/11/2020

Divulgação do gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva, a partir das 12 horas

23/11/2020

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva




Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva
Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva
Divulgação dos candidatos que terão a Prova Discursiva corrigida

Divulgação das notas preliminares da Prova Discursiva
Período para entrega dos recursos contra o resultado da Prova Discursiva




Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado da Prova Discursiva
Divulgação das notas finais da Prova Discursiva
Convocação para a Prova de Títulos

24/11 a 25/11/2020
03/12/2020
09/12/2020
10/12 a 11/12/2020
16/12/2020

Entrega dos Títulos

17/12 a 18/12/2020

 Resultado preliminar da Prova de Títulos

22/12/2020

Pedido de revisão dos resultados preliminares da Prova de Títulos





Respostas aos pedidos de revisão dos resultados preliminares da Prova de Títulos
Resultado final da Prova de Títulos
Resultado final do Certame
Homologação do resultado final do Certame

Itaboraí/RJ, 14 de agosto de 2020.

______________________________________
Sadinoel Oliveira Gomes Souza
Prefeito Municipal
_______________________________________
Osório Luis Figueiredo de Souza
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo
______________________________________
Rafael Pereira de Lima
Presidente da Comissão do Concurso Público

23/12 a 24/12/2020

29/12/2020

