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COMUNICADO Nº 02/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, no uso de suas atribuições legais, e o 

INSTITUTO ZAMBINI, a respeito do Cronograma presente no Edital de Abertura do Concurso 

Público 01/2020, diante da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) nos termos declarados 

pela Organização Mundial da Saúde, decidem:  

1- Em decorrência da impossibilidade de realizar o pagamento das taxas de inscrições, 

prorrogar o período de inscrições do presente certame, até o dia 30 de abril de 2020, 

conforme cronograma anexo a esse comunicado. 

2- A prorrogação das inscrições é válida também aos que, porventura, não conseguiram 

preencher a ficha de inscrição em tempo hábil, estando reaberto a todos os interessados a 

partir do site www.zambini.org.br, desde a data de publicação desse comunicado, pelo 

período constante no Anexo I – Do Cronograma. 

3- Em consequência à prorrogação das inscrições, alteram-se as demais disposições previstas 

no cronograma publicado no Edital de Abertura, tornando válido, para todos os efeitos o 

cronograma constante no Anexo I do presente comunicado. 

As demais disposições presentes no Edital de Abertura ficam inalteradas. 

Por fim, o Instituto Zambini informa que o candidato deverá acompanhar as publicações 

constantes no site www.zambini.org.br de modo a verificar as informações relativas ao seu 

certame.  

Durante o período de prevenção de contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus) os canais de 

atendimento do Instituto Zambini ficam limitados ao e-mail atendimento@zambini.org.br, 

retornando aos meios convencionais em momento oportuno.   

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente comunicado. 

Diadema, 06 de abril de 2020 

Sérgio Luiz Lucchini 
Secretário de Gestão de Pessoas. 

Prefeitura do Município de Diadema  

Anexo I – Do Cronograma 

http://www.zambini.org.br/
http://www.zambini.org.br/
mailto:atendimento@zambini.org.br
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ETAPA DATA 

Período de Inscrições dos candidatos de 13 de fevereiro de 2020 a 30 de abril de 2020 

Período de envio da documentação 
referente à condição de portador de 
necessidades especiais. de 13 de fevereiro de 2020 a 30 de abril de 2020 

Prazo para solicitação da Isenção da 
Taxa de Inscrição 

de 13 de fevereiro de 2020 a 14 de fevereiro de 
2020 

Divulgação da Lista de Deferimento e 
Indeferimento das solicitações de 
Isenção da Taxa de Inscrição 21 de fevereiro de 2020 

Prazo de recurso em face da Lista de 
Deferimento e Indeferimento das 
solicitações de Isenção da Taxa 

de 24 de fevereiro de 2020 a 25 de fevereiro de 
2020 

Resultado dos recursos em face da 
Lista de Deferimento e Indeferimento 
das solicitações de Isenção da Taxa 
de Inscrição 28 de fevereiro de 2020 

Divulgação da Lista de Deferimento e 
Indeferimento das solicitações de PNE 15 de maio de 2020 

Prazo de recurso em face da Lista de 
Deferimento e Indeferimento das 
solicitações de PNE de 18 de maio de 2020 a 19 de maio de 2020 

Resultado dos recursos em face da 
Lista de Deferimento e Indeferimento 
das solicitações de PNE 22 de maio de 2020 

Convocação para as Provas Objetivas A ser determinado 

Aplicação da Prova Objetiva A ser determinado 

Divulgação do gabarito preliminar no 
site www.zambini.org.br  A ser determinado 

Prazo para recurso do Gabarito 
Preliminar  A ser determinado 

Resultado dos Recursos, Classificação 
Preliminar da Prova Objetiva A ser determinado 

Prazo para recurso da Classificação 
Preliminar da Prova Objetiva A ser determinado 

Classificação final e homologação A ser determinado 

 

http://www.zambini.org.br/

