
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ 
 EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2021 

ADITIVO Nº 001/2021 

 

 

 

 

A Câmara Municipal de Jacareí-SP, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça dos Três 

Poderes, n° 74, Centro, Jacareí-SP, neste ato representada por seu Presidente, o Vereador PAULO 

FERREIRA DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, torna público o 1º ADITIVO ao Edital do 

Concurso Público 001/2021, conforme segue: 

 

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; 

 

CONSIDERANDO a solução das questões de ordem contratual junto ao Banco do Brasil, referente ao 

processamento dos boletos gerados para o pagamento da taxa de inscrição, resolve reabrir o período 

das inscrições do Edital do Concurso Público 001/2021, que rege o certame e 

 

DECIDE: 

 

1. Tendo em vista a reabertura das inscrições em 08 de fevereiro de 2021, o Instituto Consulpam – 

Consultoria Público-Privada, em comum acordo com a Comissão do Concurso, divulga abaixo a 

atualização do cronograma de atividades: 

 

ATIVIDADES DATAS E PRAZOS 

Reabertura das inscrições para o Concurso 

Público 
8 de fevereiro de 2021 

Publicação do Aditivo do Edital de Reabertura 

do Concurso Público 
12 de fevereiro de 2021 

Período de recurso contra o Edital de Abertura 12 de fevereiro a 16 fevereiro de 2021 

Resposta aos recursos interpostos contra o Edital 

de Abertura 
18 de fevereiro de 2021 

Período de inscrição 8 de fevereiro a 19 de março de 2021 

Local de inscrição www.consulpam.com.br  

Solicitação de isenção 12 de fevereiro a 17 de fevereiro de 2021 

Resultado do Pedido de Isenção Até 1º de março de 2021 

Recursos contra o resultado do Pedido de Isenção Dois dias úteis após a publicação  

Resultado Pós-recursos do Pedido de Isenção Até o dia 10 de março de 2021 

Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas. 
Até o dia 26 de março de 2021  

Período de recurso quanto às inscrições 

deferidas e indeferidas, bem como para 

correções de dados e informações dos 

candidatos. 

Dois dias úteis após publicação 

Homologação dos candidatos com inscrições 

deferidas e divulgação daqueles cujas correções 

de dados e informações foram deferidas 

Até o dia 2 de abril de 2021 

Data da Prova Objetiva 

e 

Data da Prova de Títulos 

DIA 02 DE MAIO DE 2021 

Locais de realização da prova A serem divulgados 

Horário da prova A ser divulgado 

http://www.consulpam.com.br/


Gabarito preliminar da prova objetiva 3 de maio de 2021 

Recurso contra o gabarito preliminar Dois dias úteis após publicação 

Gabarito pós-recursos Até o dia 10 de maio de 2021 

Resultado Preliminar da Prova Objetiva e Prova 

de Títulos. 
17 de maio de 2021 

Recurso contra o Resultado Preliminar da Prova 

Objetiva e Prova de Títulos. 
Dois dias úteis após a divulgação 

Resultado Pós-recursos da Prova Objetiva e 

Prova de Títulos. 
25 de maio de 2021 

Resultado Final 26 de maio de 2021 

Homologação do Concurso 4 de junho de 2021 

* As datas acima poderão ser mudadas de acordo com a necessidade e conveniência. 

 

2. Os pedidos de inscrição feitos por candidatos anteriormente à suspensão das inscrições determinada 

em 02 de fevereiro de 2021, com respectivos pagamentos já efetuados, estão confirmados. 

 

3. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes do Edital de Abertura do Concurso 

Público nº 001/2021. 

 

Jacareí-SP, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

PAULO FERREIRA DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal de Jacareí- SP 


