
UNIDADE: CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA "PROF. ALEXANDRE VRANJAC" 

CONCURSO PÚBLICO: ANALISTA DE TECNOLOGIA - GEÓGRAFO 

I. E. Nº: 002/2020  

EDITAL Nº: 037/2020 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

A Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Comissão 

Especial de Concurso Público, em atendimento a Lei nº 12.147, de 12/12/2005 e considerando o 

estabelecido em Edital de Abertura de Inscrições do presente certame, RETIFICA o Edital nº 023/2020, 

publicado em DOE de 28/08/2020, do Concurso Público para o(s) cargo(s) de Analista de Tecnologia – 

Geógrafo, para o Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac”, devido à alteração da 

data prevista para interposição de recursos relativos ao indeferimento de solicitação de isenção ou 

redução da taxa de inscrição: 

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 

ANEXO V 

EVENTO DESCRIÇÃO INÍCIO / TÉRMINO 

1 
Publicação do Edital de Abertura de Inscrições e Instruções 

Especiais para o cargo de Analista de Tecnologia (Geógrafo)  
 28/08/2020 

2 Período de inscrições / Envio dos títulos.  05/09 A 09/10/2020 

3 

Prazo para envio da documentação, quando for o caso, 

relativa à solicitação: 

- de inscrição como pessoa com deficiência; 

- de condições especiais e ajuda técnicas; 

- de tratamento nominal (nome social); 

- de participação pelo Sistema de Pontuação Diferenciada 

para Pretos, Pardos e Índios; 

- de participação com a condição de jurado; 

- de beneficiário de Programas Sociais do Governo Federal. 

05/09 A 09/10/2020 

4 
Período de solicitação de isenção/redução de taxa de 

inscrição. 
05/09 A 11/09/2020 

5 

Publicação do Edital de deferimento / indeferimento do 

resultado da análise da documentação enviada 

(Isenção/Redução de Taxa de Inscrição). 

24/09/2020 



6 

Prazo para interposição de recursos relativos ao 

indeferimento de solicitação de isenção ou redução da taxa 

de inscrição. 

25/09 A 27/09/2020 

7 
Publicação do resultado de análise dos recursos referentes à 

isenção ou redução da taxa de inscrição.  
03/10/2020 

8 

Publicação do Edital de deferimento / indeferimento das 

inscrições e do resultado da análise das solicitações 

relativas: 

- à inscrição como pessoa com deficiência; 

- à solicitação de condições especiais e ajuda técnicas; 

- à solicitação de tratamento nominal (nome social); 

- à solicitação de participação pelo Sistema de Pontuação 

Diferenciada para Pretos, Pardos e Índios; 

- solicitação de participação com a condição de jurado; 

- solicitação de beneficiário de Programas Sociais do 

Governo Federal. 

17/10/2020 

9 

Prazo para interposição de recursos contra o indeferimento 

das inscrições e/ou referente: 

- à inscrição como pessoa com deficiência; 

- à solicitação de condições especiais e ajuda técnicas; 

- à solicitação de tratamento nominal (nome social); 

- à solicitação de participação pelo Sistema de Pontuação 

Diferenciada para Pretos, Pardos e Índios; 

- solicitação de participação com a condição de jurado; 

- solicitação de beneficiário de Programas Sociais do 

Governo Federal. 

18/10 A 20/10/2020 

10 Publicação do resultado de análise dos recursos interpostos. 29/10/2020 

11 Publicação do Edital de convocação para a prova objetiva. 12/11/2020 

12 Aplicação da Prova Objetiva. 22/11/2020 

13 Publicação do Edital de divulgação do gabarito. 24/11/2020 

14 Prazo para interposição de recurso contra o gabarito. 25/11 A 27/11/2020 

15 
Publicação do resultado dos recursos interpostos e 

republicação do gabarito (se for o caso). 
05/12/2020 



16 Publicação do Edital com resultado da prova. 12/12/2020 

17 Prazo para recurso contra o resultado da prova. 13/12 A 15/12/2020 

18 
Publicação do Edital de resultado de análise dos recursos 

interpostos. 
09/01/2021 

19 Publicação do Edital de resultado dos Títulos. 15/01/2021 

20 Prazo para recurso referente à nota dos títulos. 16/01 A 18/01/2021 

21 
Publicação do Edital de resultado do recurso dos pontos 

atribuídos aos títulos. 
29/01/2021 

22 
Publicação do Edital de classificação final geral e de 

classificação final especial. 
27/02/2021* 

 

* A publicação da classificação final está condicionada ao resultado do procedimento de aferição dos 

candidatos pretos e pardos, conforme previsto no item “7” e subitens, do Capítulo VI, deste edital. 

 

 

 

 

 

 


