CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ
Praça Dr. Elias Garcia, nº 112 – Centro, Tietê/SP

CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ – ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS N º 01/2014
EDITAL Nº 04
EDITAL DE REABERTURA DE PRAZO DE INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO DE
DATA DE PROVA

A CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições
legais, com supervisão da Comissão Examinadora do Concurso nomeada pela Portaria nº
21/2014, juntamente com a empresa Planexcon Gestão Pública e Empresarial S/S LTDA,
resolve REABRIR o prazo para as inscrições no presente concurso público, nos termos
abaixo descriminados.
Tendo em vista o equívoco e a ausência em data normal, de publicação oficial do Edital nº
02 deste concurso público, através do jornal de circulação no município, fato este motivado
pela própria empresa responsável pelas publicações oficiais, e buscando conferir maior
isonomia de tratamento e evitar prejuízos a eventuais candidatos, fica
EXCEPCIONALMENTE REABERTO o prazo para a realização de inscrições, no período
compreendido entre às 08:00hs do dia 15 de novembro até as 17:00hs do dia 17 de
novembro do corrente ano.
O pagamento do respectivo boleto de inscrição deverá ser realizado no prazo máximo
fornecido no próprio documento, permanecendo as demais instruções para inscrição
conforme previstas no Edital nº 01.
A homologação definitiva de todas as inscrições deferidas, inclusive daquelas realizadas
durante esse novo prazo de reabertura, serão oportuna e conjuntamente divulgadas em
edital específico, após o julgamento de eventuais recursos, conforme estipulado no
cronograma abaixo.
De acordo com estas instruções, fica RETIFICADO o cronograma de fases do concurso
previsto no Anexo V e suas alterações, conforme abaixo descriminado, mantendo-se
inalterados os termos e disposições previstas no Edital nº 01.
ATIVIDADES/ATOS

DATA

Período de Inscrições

de 13/10/14 às 17hs do dia 31/10/14

Publicação da Lista de Inscritos e do Local e Horário
da Prova Objetiva

07/11/14

Período de Interposição de Recursos referente à

de 10/11/14 a 11/11/14
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homologação dos Inscritos
Publicação de Edital de Reabertura de Inscrições e
Alteração da data de Prova

14/11/2014

Período de Inscrições – Reabertura de prazo

das 08:00hs do dia 15/11/14 às 17hs
do dia 17/11/14

Publicação da Lista de Inscritos (fase de reabertura)

21/11/2014

Período de Interposição de Recursos referente à
homologação dos Inscritos (fase de reabertura)
Republicação da Lista Final de Homologação de
todos os inscritos (fase inicial e de reabertura) após
julgamento dos recursos

de 24/11/14 a 25/11/14
28/11/2014

Data da Realização das Provas Objetivas

07/12/2014

Divulgação do Gabarito Oficial

até dia 12/12/14

Período de Interposição de Recursos referente aos
Gabaritos e Questões

de 15/12/14 a 16/12/14

Resultado de julgamento de recursos e
Classificação Provisória

19/12/2014

Período de Interposição de Recursos referente à
Classificação Provisória

de 22/12/14 a 23/12/14

Classificação Definitiva e Homologação final

26/12/2014

Resolve ainda, diante das presentes modificações, retificar o Edital nº 03 e ALTERAR a data
das provas objetivas para o dia 07 DE DEZEMBRO DE 2014 (DOMINGO), com início
previsto para às 9:00hs, na Escola Estadual “Plínio Rodrigues de Morais”, localizada à
Rua do Comércio, nº 373, Centro, nesta cidade de Tietê/SP.
E para constar, por motivos de transparência, para que chegue ao conhecimento de todos,
publica-se este edital que estará disponível e divulgado nos sites www.planexcon.com.br e
www.camaratiete.sp.gov.br, no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Tietê e através
de Jornal Circulação no Município.

Tietê, 14 de novembro de 2014.

SANDRA MARIA FERREIRA VAZ TAKAKURA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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