Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo
EDITAL Nº 03/2018 DE RETIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO DAS DATAS DE PROVAS, E DEMAIS DISPOSIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente edital nº 03/2018 do Edital do Concurso Público nº 01/2018, conforme as
disposições a seguir, resolve:
1- RETIFICAR o conteúdo disposto no Anexo IV – Cronograma, no sentido de ALTERAR a data das provas para
os dias 25 de novembro de 2018 e 02 de dezembro de 2018.
2- RATIFICAR que, no tocante às legislações exigidas no Conteúdo Programático (Anexo I), as mesmas deverão
ser consideradas com as respectivas alterações, sendo requeridas apenas as alterações posteriores ocorridas
até a data de publicação do Edital de Abertura, a saber, 13 de setembro de 2018; e

3- POR FIM, por força do item 1 do presente Edital, o cronograma do Concurso Público passa a constar
da seguinte maneira:
DATA

ATO

09 de novembro de 2018

Convocação para a prova objetiva

25 de novembro de 2018

Aplicação da Prova Objetiva

26 de novembro de 2018

Divulgação do Gabarito Preliminar

27 e 28 de novembro de 2018

Prazo para recursos em face do gabarito preliminar

02 de dezembro de 2018

Aplicação da Prova Objetiva

03 de dezembro de 2018

Divulgação do Gabarito Preliminar

04 e 05 de dezembro de 2018
04 de janeiro de 2019

Prazo para recursos em face do gabarito preliminar
Classificação preliminar e gabarito oficial

07 e 08 de janeiro de 2019

Prazo para recursos em face da classificação preliminar via
site www.zambini.org.br

18 de janeiro de 2019

Classificação e homologação aos cargos que não
necessitam de prova prática e convocação aos cargos para
a realização da prova pratica.

27 de janeiro de 2019

Aplicação da prova pratica

08 de fevereiro de 2019

Classificação preliminar com as notas da prova prática

11 e 12 de fevereiro de 2019
22 de fevereiro de 2019

Prazo para recursos em face da classificação preliminar e
prova prática.
Classificação final e homologação

* As datas apresentadas são meras previsões que podem sofrer alterações.

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Zambini, por meio do
SAC 11 5594-8441 ou por e-mail atendimento@zambini.org.br.
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