CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, Estado de São
Paulo, a fim de preservar os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e dos que lhes são correlatos, considerando o
agendamento da prova objetiva do Concurso Público para Agente de Organização Escolar promovido
pela Secretaria de Estado da Educação (EDITAL SE Nº 01/2018) para a mesma data de 26.08.2018
prevista também para aplicação da prova objetiva do presente certame, onde diversos candidatos se
manifestaram quanto à alteração desta data a fim de possibilitar a participação em ambos os concursos,
torna público para conhecimento dos interessados, a retificação de termos do Edital Completo do
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018, publicado na edição n.o 128, ano II, de 06 de julho de 2018, do
“ Diário Oficial Eletrônico do Município de Holambra”, conforme segue:
1 – No Subitem 5.1. do Edital Completo, onde se lê:
5.1. A prova objetiva prevista inicialmente para o dia 26 de agosto de 2018, domingo, será
realizada em horário e local a ser divulgado por ocasião da homologação das inscrições acolhidas ao
presente Processo de Seleção, através de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Holambra, afixação no Quadro de Avisos da Câmara, localizada à Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro
– Holambra/SP e em caráter meramente informativo nos sites: www.sigmaassessoria.com.br e
www.camaraholambra.sp.gov.br.
Leia-se:
5.1. A prova objetiva prevista inicialmente para o dia 02 de setembro de 2018, domingo, será
realizada em horário e local a ser divulgado por ocasião da homologação das inscrições acolhidas ao
presente Processo de Seleção, através de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Holambra, afixação no Quadro de Avisos da Câmara, localizada à Rua Dr. Jorge Latour, 152 - Centro
– Holambra/SP e em caráter meramente informativo nos sites: www.sigmaassessoria.com.br e
www.camaraholambra.sp.gov.br.
2 – Para atendimento ao disposto neste Edital de Retificação, o “ANEXO V” – CRONOGRAMA
PREVISTO DE DATAS, passa a vigoram com a redação que especifica.
3 - Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital Completo do
CONCURSO PÚBLICO N.O 001/2018, datado de 05 de julho de 2018.

Holambra, 12 de julho de 2018.

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

ANEXO V - CRONOGRAMA PREVISTO DE DATAS
EVENTOS

DATAS
PREVISTAS

Divulgação e Publicação do Edital Completo

06.07.2018

Período de Interposição de recursos contra os termos do Edital

09.07. a
11.07.2018

Divulgação da resposta aos recursos contra o Edital

12.07.2018

Republicação do Edital Completo caso haja alteração em função de recursos
acolhidos

13.07.2018

Período de inscrições na modalidade “on-line via Internet”

13.07. a
06.08.2018

Último dia para recolhimento da Taxa de Inscrição

07.08.2018

Publicação do Edital de Homologação de Inscrições e Convocação para Prova
Objetiva

10.08.2018

Período de interposição de recursos da fase de Homologação de Inscrições

13.08. a
15.08.2018

Divulgação da resposta aos recursos da fase de Homologação de Inscrições

17.08.2018

Republicação do Edital de Homologação de Inscrições e Convocação para Prova
Objetiva, caso haja alteração no edital anteriormente divulgado em função de
recursos acolhidos

21.08.2018

Realização da Prova Objetiva

02.09.2018

Publicação do Gabarito Preliminar

04.09.2018

Período de interposição de recursos contra a Prova Objetiva e Gabarito Preliminar

05.09. a
10.09.2018

Divulgação da resposta aos recursos contra a Prova Objetiva e Gabarito Preliminar

17.09.2018

Publicação do Gabarito Oficial e Resultado e Classificação da Prova Objetiva

18.09.2018

Período de Interposição de recursos contra o Resultado e Classificação da Prova
Objetiva

19.09. a
21.09.2018

Divulgação da resposta aos recursos contra o Resultado e Classificação da Prova
Objetiva

24.09.2018

Republicação do Resultado e Classificação da Prova Objetiva, caso haja alteração
no resultado anteriormente divulgado em função de recursos acolhidos

25.09.2018

Publicação da Homologação Final

25.09.2018

Holambra, 12 de julho de 2018.

VEREADORA NAIARA REGITANO HENDRIKX
Presidente

