SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
CNPJ 44.831.733/0001-43
Inscrição Estadual : Isenta
Av. Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata – SP
EDITAL N.º 01/2019
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03 e REABERTURA DAS INSCRIÇÕES (FISIOTERAPEUTA)
O Município de Águas da Prata, em face da decisão liminar expedida nos autos do Processo nº 5000203-03.2020.4.03.6127, torna público,
através do Instituto de Pesquisas Econômicas-IPEFAE, a retificação nº 03 e reabertura das inscrições (exclusiva ao cargo de Fisioterapeuta)
do Edital do Concurso Público nº 01/2019, conforme itens que segue:

01

No tabela do item 1.4, referente à “Carga Horária (Semanal)” do Cargo de Fisioterapeuta, leia como segue e não como constou:

CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS MÍNIMOS
PARA PROVIMENTO DO
CARGO

CARGA
HORÁRIA
(SEMANAL)

VALORES A
RECEBER
(R$)

VAGAS

NÚMERO DE
VAGAS
RESERVADAS
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA**

VALOR DA
INSCRIÇÃO
(R$)

FORMAS DE
AVALIAÇÃO

CR

-

70,00

PO

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
20-M.3

02

FISIOTERAPEUTA

Ensino Superior em
Fisioterapia e registro no
Conselho de Classe.

30h

SB

1.387,78

AB

160,00

AA

200,00

Reabre o período de inscrições exclusivamente ao cargo de Fisioterapeuta.
ATENÇÃO: Os candidatos com inscrição paga e efetivada neste cargo, caso queiram, poderão solicitar a devolução do valor da inscrição pago,
conforme disposições e orientações contidas no “Comunicado Sobre Devolução da Taxa de Inscrição Paga (Exclusivo ao Cargo de Fisioterapeuta)”,
publicado em 06 de março de 2020.

Devido a reabertura das inscrições, exclusivamente ao cargo de Fisioterapeuta:

03

Incluem os itens 3.7b, 3.7.2b, 3.7.2.2.1b, 3.7.2.4b, 3.9b, 3.9.1b, 3.10b, 3.13.2b, 3.15.2b, 3.15.5b, 3.15.7b, 3.15.8b, 4.2.1.1.2b e 4.3.1b
com as seguintes disposições:
3.7b

Para inscrever-se, o candidato ao cargo de Fisioterapeuta deverá acessar o site www.ipefae.org.br, localizar os “links”
correlatos ao “Concurso Público 01/2019 da Prefeitura Municipal de Águas da Prata”, durante o período das inscrições
reabertas, que se dará do dia 09 de março de 2020 até às 23 horas e 59 minutos do dia 02 de abril de 2020, e efetuar
sua inscrição conforme os procedimentos descritos.
(...)

3.7.2b

Os candidatos do cargo de Fisioterapeuta, deverão efetuar o pagamento da inscrição, usando o boleto que deverá ser
impresso, após a conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição, no valor do respectivo cargo, escolhido de
acordo com o quadro do item 1.4 desse Edital, em qualquer agência bancária ou e-banking até o dia 03 de abril de 2020.
(...)

3.7.2.2.1b Para o cargo de Fisioterapeuta, será cancelada a inscrição paga após a data de vencimento mencionada no item
3.7.2b.
(...)
3.7.2.4b

O candidato do cargo de Fisioterapeuta poderá emitir a 2ª via do boleto acessando a ‘área do candidato’ no setor de
Concursos do endereço eletrônico www.ipefae.org.br 03 de abril de 2020.
(...)

3.9b

A partir de 13 de abril de 2020, os candidatos do cargo de Fisioterapeuta, deverão conferir no site www.ipefae.org.br a
Lista com o nome dos candidatos que efetuaram a inscrição, tiveram os dados recebidos e o valor da inscrição para o
Cargo escolhido pago ou isento de pagamento, ou seja, que tiveram sua inscrição efetivada.
(...)

3.9.1b

Caso o candidato do cargo de Fisioterapeuta constate que sua inscrição não foi aceita, deverá interpor recurso até o dia
15 de abril de 2020 manifestando sua constatação e enviando os comprovantes bancários necessários.
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(...)
3.10b

Para o cargo de Fisioterapeuta, as informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do
estabelecimento, endereço e sala) e cargo, assim como orientações para realização das provas estarão disponíveis na
provável data de 22 de abril de 2020, no site www.ipefae.org.br.
(...)

3.13.2b

Para o cargo de Fisioterapeuta, a data limite de envio digitalizado ou postagem pelos Correios é de 02 de abril de 2020.
Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior.
(...)

3.15.2b

Para o cargo de Fisioterapeuta, o requerimento da isenção do pagamento do valor da inscrição se dará do dia 10 de
março de 2020 até às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de março de 2020.
(...)

3.15.5b

Para o cargo de Fisioterapeuta, o deferimento ou indeferimento da solicitação do pedido de isenção de pagamento do valor
da inscrição será publicado no site www.ipefae.org.br, no dia 18 de março de 2020, em ordem alfabética, com o número
da Cédula de Identidade.
(...)

3.15.7b

Para o cargo de Fisioterapeuta, caberá recurso contra o indeferimento da isenção do pagamento do valor da inscrição, que
deverá ser efetuado no período de 19 a 20 de março de 2020.
(...)

3.15.8b

Para o cargo de Fisioterapeuta, a decisão referente ao deferimento ou indeferimento dos recursos será publicada no site
www.ipefae.org.br, no dia 27 de março de 2020.
(...)

4.2.1.1.2b Para o cargo de Fisioterapeuta, a data limite de envio digitalizado ou postagem pelos Correios é de 02 de abril de 2020.
(...)
4.3.1b

04

Para o cargo de Fisioterapeuta, a solicitação da condição especial e o parecer deverão ser enviadas até o dia 02 de abril
de 2020 via internet ou pelos Correios, nas formas citadas nos itens 4.2.1.1.1.1 ou 4.2.1.1.1.2 deste Edital.

Exclui o cargo de Fisioterapeuta da tabela do item 5.3.1, valendo o disposto a seguir:
5.3.1

A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, para todos os cargos, está prevista para realizar-se na provável data de
08 de março de 2020 em dois turnos, divididos por cargo conforme o quadro a seguir.
MANHÃ

TARDE

Início previsto: 9h00

Início previsto: 14h00

Agente Escolar (Merendeira)
Pedreiro

Serviços Gerais Feminino
Serviços Gerais Masculino

Inspetor de Aluno

Telefonista
Trabalhador Braçal

Educador / Cuidador da Casa Abrigo
Motorista
Operador de Máquinas
Técnico de Enfermagem

Escriturário
Auxiliar em Saúde Bucal
Auxiliar de Farmácia
Técnico de Raio-X

Advogado
Arquiteto
Controlador Interno Municipal
Dentista
Coordenador do CRAS
Engenheiro Civil
Farmacêutico
Fonoaudiólogo
Nutricionista

Assistente Social
Bibliotecário
Cirurgião - Dentista
Contador
Coordenador da Casa de Abrigo
Enfermeiro
Fiscal Municipal
Psicólogo
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06

Incluem os itens 5.3.1b e 5.3.1.1b com as seguintes disposições:
5.3.1b

A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, para o cargo de Fisioterapeuta, está prevista para realizar-se na provável data de
26 de abril de 2020, no período da manhã.
(...)

5.3.1.1b

Para o cargo de Fisioterapeuta, a confirmação do(s) local(is), data e horário de realização serão divulgados nos sites
www.ipefae.org.br e www.aguasdaprata.sp.gov.br, até a data de prevista de 22 de abril de 2020.

No item 5.4.1, exclui o cargo de Fisioterapeuta, valendo o disposto a seguir:
5.4.1

07

08

A Prova Prática, para os cargos de Advogado, Arquiteto, Contador, Controlador Interno Municipal, Enfermeiro,
Engenheiro Civil, Escriturário, Farmacêutico, Fiscal Municipal, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro,
Psicólogo, Serviços Gerais Feminino, Serviços Gerais Masculino e Trabalhador Braçal, está prevista para realizar-se
na provável data de 26 de abril de 2020.

Incluem os itens 5.4.1b, 5.4.3b, 6.3b, 6.4b, 6.5b e 10.3.6 com as seguintes disposições:
5.4.1b

Para o cargo de Fisioterapeuta, a Prova Prática está prevista para realizar-se na provável data de 07 de junho de 2020.
(...)

5.4.3b

Para o cargo de Fisioterapeuta, a convocação dos candidatos que realizarão a Prova Prática, confirmação do(s) local(is),
data e horário de realização será divulgada no site www.ipefae.org.br e www.aguasdaprata.sp.gov.br, até o dia 01 de
junho de 2020.
(...)

6.3b

Para o cargo de Fisioterapeuta, a Classificação Provisória da Prova Objetiva do Concurso Público será divulgada nos sites
www.ipefae.org.br e www.aguasdaprata.sp.gov.br na provável data de 15 de maio de 2020.
(...)

6.4b

Para o cargo de Fisioterapeuta, a Classificação Provisória da Prova Prática do Concurso Público será divulgada nos sites
www.ipefae.org.br e www.aguasdaprata.sp.gov.br na provável data de 15 de junho de 2020.
(...)

6.5b

Para o cargo de Fisioterapeuta, o resultado final do Concurso Público será divulgado nos sites www.ipefae.org.br e
www.aguasdaprata.sp.gov.br na provável data de 24 de junho de 2020.
(...)

10.13.6

ANEXO VI - Cronograma do Cargo de Fisioterapeuta

Inclui o Anexo VI “Cronograma do Cargo de Fisioterapeuta”, valendo o disposto a seguir:

ANEXO VI
CRONOGRAMA DO CARGO DE FISIOTERAPEUTA

DATA PREVISTA

HORÁRIO
PREVISTO

09/03/2020

-

10/03/2020 a
11/03/2020

ATIVIDADE

LOCAL DA PUBLICAÇÃO

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES
Período para requisição da Isenção do pagamento do valor da inscrição

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

23h

Divulgação da lista com Deferimento ou Indeferimento da isenção do pagamento do valor da
inscrição

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

19/03/2020 a
20/03/2020

23h

Prazo para protocolo de recurso sobre indeferimento da isenção do pagamento do valor da
inscrição

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

27/03/2020

23h

Divulgação dos resultados dos recursos sobre o indeferimento da isenção do pagamento do
valor da inscrição

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

02/04/2020

até as 23h59 do
último dia

18/03/2020

ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES
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03/04/2020

-

Vencimento do Boleto

13/04/2020

23h

14/04/2020 a
15/04/2020

até as 23h59 do
último dia

16/04/2020 a
17/04/2020

até as 18h do
último dia

22/04/2020

23h

Divulgação do Deferimento ou Indeferimento das solicitações de averiguação da não
efetivação de inscrição, PcD ou Solicitação Especial

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

22/04/2020

23h

Divulgação do Local e Horário da realização da Prova Objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

26/04/2020

9h

26/04/2020

23h

27/04/2020 a
28/04/2020

até as 23h59 do
último dia

14/05/2020

Divulgação da lista de candidatos efetivados e candidatos com tratamento especial

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Prazo para entrar em contato com o IPEFAE devido a não efetivação da inscrição, PcD ou
Solicitação Especial

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Julgamento das solicitações para averiguação da não efetivação da inscrição

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Divulgação da Prova Objetiva e do Gabarito Oficial da Prova Objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Prazo para interposição de recurso sobre o gabarito e questões da Prova Objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

23h

Divulgação do Deferimento ou Indeferimento dos recursos referente ao gabarito e prova
objetiva e Divulgação do Gabarito Oficial Definitivo

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Divulgação da Classificação na prova objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

Prazo para interposição de recurso sobre a Classificação na Prova Objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

15/05/2020

23h

18/05/2020 a
19/05/2020

até as 23h59 do
último dia

29/05/2020

23h

Divulgação do Deferimento ou Indeferimento dos recursos referente a pontuação da
Classificação na Prova Objetiva

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

01/06/2020

23h

Divulgação da Convocação, local e horário da realização da Prova Prática

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

07/06/2020

-

15/06/2020

23h

16/06/2020 a
17/06/2020

até às 23h59 do
último dia

24/06/2020
24/06/2020

REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
Sites www.aguasdaprata.sp.gov.br e
www.ipefae.org.br

Divulgação do Resultado Provisório
Prazo para interposição de recursos sobre o Resultado Provisório

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

23h

Divulgação do deferimento ou indeferimento dos recursos referente ao Resultado Provisório

Exclusivamente no site www.ipefae.org.br

23h

Divulgação do Resultado Final

Jornal, sites www.aguasdaprata.sp.gov.br e
www.ipefae.org.br

O Edital de Abertura será atualizado a fim de que seja validada a retificação e reabertura das inscrições do cargo de Fisioterapeuta.
Permanecem inalterados os demais itens e subitens do edital de abertura nº 01/2019.

Águas da Prata, 06 de março de 2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
Prefeito
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