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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

EVENTOS DATAS PREVISTAS

Período de reabertura das inscrições pela Internet 28/08 a 10/09/2020

Último dia para pagamento do boleto bancário 11/09/2020

Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos

Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com

Deficiência – PCD

Divulgação preliminar das inscrições

18/09/2020

Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos

candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência - PCD

Recursos contra o resultado das inscrições preliminares

21/09 e 22/09/2020

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 o resultado das inscrições preliminares

Divulgação da homologação das inscrições

29/09/2020

As demais datas serão divulgadas no site www.ibade.org.br, em consonância com as orientações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 E REABERTURA DAS INSCRIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO Nº001/2020/PMMA/RO /DE 16 DE
JULHO DE 2020.
 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 e REABERTURA DAS
INSCRIÇÕES
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO
ANDREAZZA/RO, no uso de suas atribuições legais, resolve adiar a
realização da Prova Objetiva prevista para o dia 06/09/2020, em
virtude dos decretos estadual e municipal referentes à progressão e
controle da pandemia do Covid-19, e tornar público o presente Edital
de retificação e reabertura das inscrições do Concurso Público para
seleção de candidatos para provimento de cargos efetivos e formação
de cadastro reserva para atender as necessidades nas áreas
Administrativas, Saúde e Educação do Município, conforme a seguir:
 
I- DO ITEM 3 DAS ETAPAS
Do subitem 3.3
Onde se lê:
3.3. As etapas serão realizadas na cidade de Ministro Andreazza/RO.
Leia-se:
3.3. As etapas serão realizadas na cidade de Ministro Andreazza/RO,
exceto para os cargos de Médico (todas as especialidades) que
também poderão realizar a Prova Objetiva no município de Porto
Velho/RO, conforme opção do candidato no momento da inscrição.
 
II- DO ITEM 4 DAS INSCRIÇÕES
Do subitem 4.4
Onde se lê:
4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo
específico da Ficha de Inscrição On-line sua opção de cargo. Depois
de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração desta
opção.
Leia-se:
4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo
específico da Ficha de Inscrição On-line sua opção de cargo e, para os
cargos de Médico (todas as especialidades), o local de realização da
Prova Objetiva. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito
pedido de alteração desta opção.
 
III – DO ANEXO II - CRONOGRAMA PREVISTO
a) a realização da Prova Objetiva prevista para o dia 06/09/2020 fica
adiada em virtude dos decretos estadual e municipal referentes à
progressão e controle da pandemia do Covid-19;
b) ficam reabertas as inscrições do Concurso Público e o cronograma
previsto passa a constar com a seguinte redação:
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das Secretarias de Saúde do Município e Estadual.

SOLICITAMOS QUE OS CANDIDATOS ACOMPANHEM EM NOSSO ENDEREÇO

ELETRÔNICO TODOS OS ATOS, EDITAIS E COMUNICADOS REFERENTES A ESTE

CONCURSO PÚBLICO

 
As demais informações constantes no Edital de abertura
permanecem inalteradas.
 
Ministro Andreazza/RO, 27 de agosto de 2020.
 
WILSON LAURENTI.
Prefeito Municipal.
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