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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DO EDITAL Nº 01/2019 DO CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE - SP 

 
A Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande-SP, no uso de suas atribuições legais, com 

base na legislação vigente, notadamente na Lei Municipal nº 672/2013, bem como o Art. 37, inciso II da 
Constituição Federal, através da Comissão Especial instituída pela Portaria nº 007/19, torna público a 

prorrogação da data da prova objetiva e as demais etapas do cronograma, em conformidade com as normas e 
condições estabelecidas no Edital 01/2019. 

 

 1.  DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO  
 

Diante da elevada demanda de inscritos que acarretaram no atraso de algumas publicações previstas no 
Cronograma, tal decisão foi primordial para a manutenção da lisura e integridade do certame em questão, 
entende oportuna a designação da alteração da data de aplicação da prova objetiva, para que não haja 
nenhum transtorno para a preparação de todos os atos e instrumentos precursores necessários ao 
certame, o cronograma será alterado, conforme visualização abaixo. 

 

2.  ANEXO I – CRONOGRAMA  

 
O Cronograma foi alterado da seguinte maneira: 

 
Onde se lê: 

 

 

 
EVENTO DATA PREVISTA 

Publicação do Edital de Abertura 19/08/2019 

Impugnações contra o Edital 19/08/2019 e 20/08/2019 

Resultado das impugnações contra o Edital 23/08/2019 

Período de Inscrições 30/08/2019 a 13/09/2019 

Solicitação de atendimento especial para prova 30/08/2019 a 13/09/2019 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 02/09/2019 e 03/09/2019 

Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 06/09/2019 

Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 09/09/2019 e 10/09/2019 

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

11/09/2019 

Data limite para pagamento da taxa de inscrição 16/09/2019 

Divulgação das inscrições deferidas 20/09/2019 

Resultado das solicitações de atendimento especial para prova 20/09/2019 

Homologação das inscrições deferidas 24/09/2019 

Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva 30/09/2019 

Realização da prova objetiva 20/10/2019 

Divulgação de gabarito preliminar 21/10/2019 

Recursos contra o gabarito preliminar 22/10/2019 e 23/10/2019 

Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar 30/10/2019 

Resultado preliminar da prova objetiva 01/11/2019 

Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva 04/11/2019 e 05/11/2019 

Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva 08/11/2019 

Resultado final 11/11/2019 
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Leia-se: 
 

 

EVENTO DATA PREVISTA 

Realização da prova objetiva 01/12/2019 

Divulgação de gabarito preliminar 
0212/2019 

Recursos contra o gabarito preliminar 03/12/2019 e 04/12/2019 

Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar 10/12/2019 

Resultado preliminar da prova objetiva 11/12/2019 

Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva 12/12/2019 e 13/12/2019 

Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva 16/12/2019 

Resultado final 19/12/2019 

 
 

1.1 Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital 01/2019. 

 
 
 

 
Feira de Santana, 15 de outubro de 2019. 

 
 
 
 
 

Ednaldo dos Santos Passos 

PRESIDENTE DA CÂMARA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE - SP 


