CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINHO-PE
CONCURSO PÚBLICO 01/2020

A Câmara Municipal de Altinho-PE e o IESP no uso de suas atribuições legais, com base na legislação vigente,
notadamente na Lei Complementar Nº 946/97, bem como o Art. 37, inciso II da Constituição Federal, através da
Comissão Especial instituída pela PORTARIA GP Nº 021, de 5 de Agosto de 2020, tornam público a 2ª
prorrogação das inscrições do Concurso Público da Câmara Municipal de Altinho-PE, mediante as normas e
condições estabelecidas neste Edital.
Estabelecem:
I.

- Considerando o princípio da publicidade norteador da Administração Pública, que implica na ampla
divulgação de todos os seus atos internos e externos;

II.

- Considerando o princípio da legalidade e o princípio da igualdade e vinculação aos termos do Edital 01/2020
do Concurso Público;

III. - Considerando as recomendações da Comissão de Advocacia Pública da OAB-PE, o edital 01/2020, será
retificado, bem como o anexo III, conteúdo programático do cargo de Procurador Judicial.
ANEXO I - CRONOGRAMA
EVENTO

DATA PREVISTA

Publicação do Edital de Abertura

12/08/2020

Impugnações contra o Edital

12/08/2020

Resultado das impugnações contra o Edital

13/08/2020

Período de Inscrições

11/09/2020 à 18/09/2020

Solicitação de atendimento especial para prova

11/09/2020 à 18/09/2020

Solicitação de isenção da taxa de inscrição

14/08/2020 e 17/08/2020

Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição

24/08/2020

Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição

27/08/2020

Resultado dos recursos contra resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição

31/08/2020

Data limite para pagamento da taxa de inscrição

21/09/2020

Divulgação das inscrições deferidas

24/09/2020

Resultado das solicitações de atendimento especial para prova

24/09/2020

Homologação das inscrições deferidas

28/09/2020

Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva

16/10/2020

Realização da prova objetiva

01/11/2020

Divulgação de gabarito preliminar

02/11/2020

Recursos contra o gabarito preliminar

03/11/2020 e 04/11/2020

Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar

11/11/2020

Resultado preliminar da prova objetiva

11/11/2020

Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva

12/11/2020 e 13/11/2020

Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva

20/11/2020

Homologação do resultado final

23/11/2020

AMARO JOSÉ DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINHO

