CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE

Edital de Concurso Público nº 005/2020 - ALTERAÇÃO
O Prefeito do Município de Moreilândia/PE, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas e considerando o teor da
Representação Interna Nº 00010/2020, oferecida pelo Ministério Público de Contas de Pernambuco, vem através do presente,
tornar públicas as seguintes ALTERAÇÕES:
1. DA MUDANÇA DE DATAS DO CRONOGRAMA PREVISTO (ANEXO XI)
1.1. Em virtude das normas que vêm sendo editadas pelo Governo do Estado de Pernambuco, para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, dentre elas o impedimento de concentração de pessoas em número
superior a 10 (dez), bem como as regras de isolamento e condições sanitárias impostas pela pandemia do novo coronavírus,
a data de realização da prova objetiva fica alterada para o dia 13 de setembro de 2020, havendo consequente mudança nas
demais datas.
ANEXO XI
DO CRONOGRAMA PREVISTO
FASE
Publicação do Edital de Abertura
Período das inscrições
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição
Divulgação das solicitações de isenção da taxa deferidas
Recursos contra indeferimento de isenção
Resultado dos Recursos contra Indeferimento da Isenção da taxa
Envio de Laudo Médico para candidatos que solicitarem condição especial para a prova escrita
Reimpressão do boleto (último dia para pagamento)
Divulgação preliminar de inscritos (Geral+Atendimento Especial)
Prazo para interposição de recursos sobre a divulgação preliminar de inscritos (Geral+Atendimento Especial)
Divulgação definitiva de inscritos
Divulgação dos locais de prova
Realização das Provas Objetivas
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas
Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas
Decisão dos recursos sobre os gabaritos preliminares das provas objetivas/Gabarito definitivo
Resultado preliminar das provas objetivas
Prazo para interposição de recursos sobre o resultado preliminar das provas objetivas e critérios de
desempate
Decisão dos recursos interpostos ao resultado preliminar das Provas Objetivas e critérios de desempate
Resultado definitivo das Provas Objetivas
Entrega de Títulos para análise
Resultado Preliminar da Prova de Títulos
Prazo para interposição de recursos sobre o resultado preliminar da Prova de Títulos
Resultado Definitivo da Prova de Títulos
Edital de Convocação para Prova Prática
Realização da Prova Prática
Resultado Preliminar da Prova Prática
Prazo para interposição de recursos sobre o resultado preliminar da Prova Prática
Resultado Definitivo da Prova Prática
Resultado Oficial Final

DATA
16/04/2020
17/04 a 09/07/2020
17/04 a 22/06/2020
23/06/2020
25/06 a 01/07/2020
02/07/2020
Até 10/07/2020
10/07/2020
13/07/2020
14 e 15/07/2020
17/07/2020
24/08/2020
13/09/2020
14/09/2020
15 e 16/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
22 e 23/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
13/09/2020
28/09/2020
29 e 30/09/2020
02/10/2020
25/09/2020
04/10/2020
05/10/2020
06 e 07/10/2020
09/10/2020
09/10/2020

Conforme subitem 1.9, as datas informadas no presente Edital poderão, conforme necessidade e conveniência da
Administração, ser alteradas, incluindo-se o dia e o horário de aplicação das provas.
As demais disposições do Edital do Concurso Público n.º 001/2020 consolidado permanecem inalteradas.
Moreilândia/PE, 12 de junho de 2020.

Eronildo Enoque de Oliveira
Prefeito de Moreilândia/PE
Leonardo Peixoto Queiroz
Presidente da Comissão Especial do Concurso
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