
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

 
 

EDITAL DE REAPLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
PARA O EMPREGO PÚBLICO DE TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 

 
 

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura do Município de Araraquara, no uso de 

suas atribuições legais, e por determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 

de Araraquara, considerando Edital de Anulação da Prova Objetiva para o emprego público 

de Técnico de Enfermagem, publicado em 03 de abril de 2.020, COMUNICA que a Prova 

Objetiva do emprego de Técnico de Enfermagem, referente ao Edital 001/2020, realizada no 

dia 15 de março de 2020 será reaplicada no dia 31 de outubro de 2021, e divulga  o 

cronograma atualizado das próximas fases do certame. 

ATIVIDADE            DATAS E PRAZOS 
Publicação da convocação e divulgação do local e 
horário da prova objetiva para o emprego de Técnico 
de Enfermagem 

Até 15 de outubro de 2021 

Data da Prova Objetiva 31 de outubro de 2021 
Publicação do Gabarito da prova objetiva Até 04/11/2021 

Recurso contra o gabarito preliminar 
02 (dois) dias corridos a partir do 
dia seguinte da publicação do 
gabarito 

Publicações da Resposta dos Recursos e Gabarito 
Pós-Recursos 

Em até 10 dias úteis a partir do 
recebimento dos recursos 

Publicação do Edital de Notas de todos os candidatos Após divulgação do resultado dos 
recursos contra gabarito 

Recurso contra o Edital de Notas 
02 (dois) dias corridos a partir do 
dia seguinte da publicação do 
Edital de Notas. 

Publicação do resultado dos Recursos contra o Edital 
de Notas 

Em até 05 dias úteis a partir do 
recebimento dos recursos 

Publicação da convocação para entrevista aos 
candidatos negros que estão habilitados de acordo 
com o item 6.1.9 

Após divulgação do resultado dos 
recursos contra Edital de Notas 

Publicação do resultado da entrevista aos candidatos 
negros 

Em até 05 dias úteis após as 
entrevistas 

Recurso contra o resultado da entrevista aos 
candidatos negros 

02 (dois) dias úteis a contar do 
dia seguinte da divulgação do 
Resultado. 

Publicação do resultado dos Recursos contra o 
resultado da entrevista aos candidatos negros 

Em até 10 dias úteis a partir do 
recebimento dos recursos 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

 
ATIVIDADE            DATAS E PRAZOS 

Publicação da Classificação Final 
(classificação dos 200 candidatos com no mínimo 60% de acerto 
na prova objetiva e os empatados na última nota considerada 
para esse fim) 

Após divulgação do resultado dos 
recursos contra o resultado da 
entrevista aos candidatos negros 

Recurso contra a Classificação Final 
02 (dois) dias corridos a partir do 
dia seguinte da publicação da 
Classificação Final. 

Publicação do Resultado dos recursos contra 
Classificação Final 

Em até 05 dias úteis a partir do 
recebimento dos recursos 

Homologação  
Após divulgação do resultado dos 
recursos contra Classificação 
Final. 

* Este cronograma é passível de sofrer alteração, por necessidade ou conveniência. 

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, aos 29 (vinte e nove) dias do 
mês de setembro de 2.021 (dois mil e vinte e um).  
 

 

 

ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI 
Secretário Municipal de Administração e  

Presidente da Comissão de Concursos e Processos Seletivos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


