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Prefeitura Municipal de Caiabu 
 

Estado de São Paulo 
CNPJ: 44.853.505/0001-74 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO 

PROCESSO SELETIVO N° 001/2021 

A Prefeitura do Município de CAIABU, Estado de São Paulo, através da Prefeita, SUELEN NARA MATOS MATIVE, no 

uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Prorrogação das Inscrições do Processo Seletivo N° 001/2021 

do município de Caiabu/SP. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.cmmconcursos.com.br no período de 20 de 

abril de 2021 até às 23h59min do dia 16 de maio de 2021, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte 

forma: 

a) Acesse o site www.cmmconcursos.com.br clique no ícone “CLIQUE AQUI” e você será redirecionado para o 

acesso as inscrições. Agora clique em ÁREA DO CANDIDATO, realize o cadastro e se já cadastrado, somente 

realizar o login para inscrição. Agora, clique em PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAIABU 001/2021. 

b) Em seguida, selecionar o cargo e clique em INSCRIÇÃO e clique em continuar. 

c) Preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO. 

d) Na sequência, imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer 

agência bancária, correspondente bancário autorizado ou lotérica. Não serão aceitos recolhimentos em caixas 

eletrônicos, postos bancários, transferências e por agendamento. 

e) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, 

entendendo-se como "não úteis", exclusivamente, os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para 

tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não 

ser processada e recebida. 

f) As pessoas portadoras de deficiência deverão anexar ao fim de sua inscrição, cópia digitalizada do respectivo 

LAUDO MÉDICO, constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, caso necessite, 

até o último dia do período de inscrições. 

g) A CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. não se responsabiliza por erros de 

dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato.  

 

ANEXO I 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

EVENTO DATA 

Período de Inscrições 20/04 a 16/05/2021 

Homologação das inscrições e identificação do local de provas 19/05/2021 

Recurso das Inscrições 20/05 e 21/05/2021 

Prova Escrita 30/05/2021 

Disponibilização do Gabarito 31/05/2021 
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Prefeitura Municipal de Caiabu 
 

Estado de São Paulo 
CNPJ: 44.853.505/0001-74 

Recebimento do Recurso do Gabarito  01/06 e 02/06/2021 

Resultado Preliminar 08/06/2021 

Recebimento de Recurso do Resultado Preliminar 09/06 a 10/06/2021 

Classificação Final 15/06/2021 

Divulgação do Edital de Homologação 17/06/2021 

OBS.: Cronograma previsto do Processo Seletivo poderá ser alterado. Os interessados deveram acompanhar o 

andamento do Processo Seletivo  pelo site www.cmmconcursos.com.br. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Caiabu/SP, 03 de maio de 2021. 
 

 

 

SUELEN NARA MATOS MATIVE 

Prefeita Municipal 

http://www.cmmconcursos.com.br/

