
 

 

 

 

 

1 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO  

CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO  

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2020 

 6º ADITIVO 

 
 

A Câmara Municipal de Salgueiro (PE), pessoa jurídica de direito público 

interno, neste ato representada pelo Presidente da Mesa Diretora, senhor GEORGE ARRAES 

SAMPAIO no uso de suas atribuições legais, torna público o 6º ADITIVO ao Edital No. 

001/2020 do CONCURSO PÚBLICO, conforme segue: 

 

 

CONSIDERANDO as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde para 

prevenção do contágio e disseminação do Corona vírus (Covid-19). 

 

CONSIDERANDO o Princípio da Publicidade norteador da Administração Pública, que implica na 

ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  

 

CONSIDERANDO o Princípio da Legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 

 

 

DECIDE: 

 

Art.  1º. Reabrem-se as inscrições no período de 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

Art.  2º. Fica adiada a data da Prova Objetiva, com aplicação para o dia 08 DE NOVEMBRO DE 

2020. 

 

Art.  3º.  Tendo em vista as mudanças dos artigos anteriores, a Comissão e a Consulpam divulgam 

abaixo, cronograma com as datas das etapas a serem executadas. 

 

 

5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES  

  

ATIVIDADE  DATAS E PRAZOS*  

Novo Período de inscrição. 13 de agosto a 13 de setembro de 2020 

Homologação dos candidatos pagos e relação dos 

candidatos inscritos como pessoa com deficiência.  

  

16 de setembro de 2020.  

Recursos contra homologação dos candidatos 

pagos, contra a relação dos candidatos inscritos 

como pessoa com deficiência, correções de dados. 
Dois dias úteis após a divulgação. 
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Resultado dos recursos contra a homologação dos 

candidatos pagos, contra a relação dos candidatos 

inscritos como pessoa com deficiência, correções 

de dados. 

25 de setembro de 2020.  

Data das Provas Objetivas.   
08 DE NOVEMBRO DE 2020.  

Obs.: A entrega de títulos ocorrerá no dia da prova objetiva 

do candidato  
Horário da Prova.  A ser divulgado  

Gabarito preliminar da Prova Objetiva.   

 

09 de novembro de 2020  

Recursos contra os gabaritos preliminares.  Dois dias úteis após a divulgação  

Respostas aos recursos impetrados contra o 

gabarito preliminar.  
Até 30 de novembro de 2020.  

Resultado Preliminar da Prova Objetiva e 

Resultado Preliminar da Prova de Títulos. 
Até 02 de dezembro de 2020. 

Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova 

Objetiva e contra o Resultado Preliminar da Prova 

de Títulos.  

Dois dias úteis após a divulgação 

Respostas aos recursos impetrados contra o 

Resultado Preliminar da Prova Objetiva e contra o 

Resultado Preliminar da Prova de Títulos. 

Até 14 de dezembro de 2020. 

Resultado Pós recursos da Prova Objetiva e 

Resultado Pós recursos da Prova de Títulos. 
Até 15 de dezembro de 2020. 

Resultado final  16 de dezembro de 2020.  

Homologação  18 de dezembro de 2020.  

* Todas as datas são passíveis de ser alteradas. 

 

Art. 4º - Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Edital nº 001/2020. 

Salgueiro – PE, 13 de agosto de 2020.  

 

GEORGE ARRAES SAMPAIO 

Presidente da Câmara Municipal de Salgueiro/PE 


