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Edital de Retificação nº 02/2021 

 

                A Prefeitura do Município de Diadema e o Instituto Zambini, no uso de suas respectivas 

atribuições legais, fazem saber que, devido a pandemia de COVID-19 e suas inerentes e 

conhecidas restrições, o tempo para seu processamento está sendo maior que o habitual, desse 

modo, faz-se necessária a retificação do cronograma anteriormente estabelecido, de modo a 

tornar válido o seguinte disposto no Anexo I desse edital.  

 

Diadema, 01 de março de 2021. 

 

ODAIR CABRERA 

SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
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Anexo I - Cronograma 

ETAPA DATA 

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

05 de março de 2021 

Período de recurso em face ao Resultado Preliminar da 
Prova Objetiva. 

08 de março de 2021 a 09 de 
março de 2021 

Resultados de Recursos, Classificação Final e Homologação 
aos cargos que não necessitam de prova e convocação 
para a realização das provas práticas 

19 de março de 2021 

Aplicação das provas práticas aos cargos que necessitam. 28 de março de 2021 

Divulgação dos resultados das provas práticas 09 de abril de 2021 

Prazo para recursos em face das provas práticas 
12 de abril de 2021 a 13 de abril 

de 2021 

Classificação final e homologação 23 de abril de 2021 

 

1- O cronograma prévio acima disposto é aplicável apenas aos cargos na realização de provas 
do dia 20 de fevereiro de 2021. Aos demais cargos será publicado novo cronograma de acordo 
com suas respectivas datas de prova, as quais serão disponibilizadas oportunamente. 


