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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01/2020 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital 

de Retificação nº 01/2020 referente ao Edital do Concurso Público nº 02/2020, a fim de: 

 

1. Alterar o “ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO”, de modo a tornar válido o cronograma anexo a 

esse edital de retificação.  

2. Em decorrência da publicação do novo cronograma, fica invalidado o Anexo III do Edital de Abertura 

desse Concurso Público. 

 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.  

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. 

 

 

Taboão da Serra, 14 de outubro de 2020 

Prefeitura 

 Municipal de Taboão da Serra 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020 

 

 

 

Anexo I – Do Cronograma 
 

ETAPA DATA 

Período de Inscrições de 28 de setembro de 2020 a 25 de outubro de 2020 

Período de Solicitação de ingresso na condição 
de deficiente de 28 de setembro de 2020 a 25 de outubro de 2020 

Período de Solicitação de Isenção de Taxa de 
Inscrição. de 29 de setembro de 2020 a 30 de setembro de 2020 

Publicação do deferimento e indeferimento da 
solicitação de isenção/redução de taxa de 
inscrição. 9 de outubro de 2020 

Prazo para recurso em face da publicação do 
deferimento e indeferimento da solicitação de 
isenção/redução de taxa de inscrição. de 12 de outubro de 2020 a 13 de outubro de 2020 

Divulgação dos resultados dos recursos em face 
da Publicação do deferimento e indeferimento da 
solicitação de isenção/redução de taxa de 
inscrição.  23 de outubro de 2020 

Publicação do deferimento e indeferimento da 
solicitação da condição de portador de 
necessidades especiais.  6 de novembro de 2020 

Recursos em face da Publicação do deferimento 
e indeferimento da solicitação da condição de 
portador de necessidades especiais. de 9 de novembro de 2020 a 10 de novembro de 2020 

Divulgação dos resultados dos recursos em face 
da publicação do deferimento e indeferimento da 
solicitação da condição de portador de 
necessidades especiais.  13 de novembro de 2020 

Convocação das Provas Objetivas.  13 de novembro de 2020 

Aplicação da prova objetiva. 22 de novembro de 2020 

Divulgação do gabarito preliminar 23 de novembro de 2020 

Prazo para recursos em face dos gabaritos 
disponibilizados no dia 02 de novembro de 24 de novembro de 2020 a 25 de novembro de 2020 

Resultado preliminar da Prova Objetiva, Gabarito 
Oficial e Resultado de Recursos em face dos 
Gabaritos Preliminares.  4 de dezembro de 2020 

Período de recurso em face ao Resultado 
Preliminar da Prova Objetiva. de 7 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2020 

Resultado Final da prova objetiva e convocação 
para a realização das provas práticas 11 de dezembro de 2020 

Aplicação das provas práticas  20 de dezembro de 2020 

Divulgação dos resultados das provas práticas e 
classificação preliminar 23 de dezembro de 2020 

Prazo para recursos em face da classificação 
preliminar em notas das provas objetivas e 
práticas. de 4 de janeiro de 2021 a 5 de janeiro de 2021 

Classificação Final e homologação 8 de janeiro de 2021 

 

 

 


