
 

 
Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes 

Estado de São Paulo 

 

CONCURSO PÚBLICO N° 02/2016 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 02/2016 

 

O PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a retificação do Edital N° 02/2016, conforme segue: 
 

1. Onde se lê: 

 
 

ANEXO II 
      DO CRONOGRAMA PREVISTO*  

14 de março de 2016  
à 

08 de abril de 2016 
Período de Inscrições via internet 

24 de abril de 2016 Aplicação das Provas Objetivas 

25 de abril de 2016 Divulgação do gabarito no site www.zambini.org.br 

27 de abril de 2016  Prazo para recurso do gabarito 

15 de abril de 2016 Publicação da Classificação Preliminar 

19 de abril de 2016 Prazo de recurso de classificação preliminar 

05 de maio de 2016 Divulgação da Classificação Final no site www.zambini.org.br  

*As datas poderão ser alteradas, o candidato deverá acompanhar as publicações no site www.zambini.org.br  

 

 

Leia-se: 

 
 
 

ANEXO II 
      DO CRONOGRAMA PREVISTO*  

14 de março de 2016  
à 

08 de abril de 2016 
Período de Inscrições via internet 

17 de abril de 2016 Aplicação das Provas Objetivas 

18 de abril de 2016 Divulgação do gabarito no site www.zambini.org.br 

19 e 20 de abril de 2016  Prazo para recurso do gabarito 

29 de abril de 2016 Publicação da Classificação Preliminar 

02 e 03 de maio de 2016 Prazo de recurso de classificação preliminar 

13 de maio de 2016 Divulgação da Classificação Final no site www.zambini.org.br  

*As datas poderão ser alteradas, o candidato deverá acompanhar as publicações no site www.zambini.org.br  

 
 
 

As demais disposições do referido Edital se mantêm inalteradas.  

 

E para que ninguém alegue desconhecimento, expede-se o presente Edital.  

Para maiores informações entre em contato no Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) através do 

telefone (11) 5594-8441 ou pelo endereço de e-mail atendimento@zambini.org.br. 

 

Embu das Artes – SP, em 17 de março de 2016. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes  
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