CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
3º EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista, através do seu
Diretor, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
através da CONSCAM Assessoria e Consultoria, e considerando a alteração do
requisito para o cargo de Químico divulgada em 30/07/2019 (2ª retificação do
edital), RESOLVE:
1 – Fica reaberto o prazo de inscrição para o cargo de Químico entre as 10h00min do
dia 07/08/2019 e as 16h00 do dia 15/08/2019.
2 – O boleto bancário poderá ser emitido no período acima e deverá ser pago até o
dia 16/08/2019.
3 – Os candidatos para o cargo de Químico que realizaram a inscrição e não
efetuaram o pagamento do boleto bancário e que desejarem se inscrever novamente
deverão realizar nova inscrição e emitir novo boleto bancário.
4 – O Anexo V do edital de Abertura das Inscrições passa a constar com as seguintes
datas:
ANEXO V
CRONOGRAMA
PROCEDIMENTO
DATAS
Reabertura do período de inscrições para o
Das 10h00min do dia 07/08/2019
cargo de Químico e disponibilização do
as 16h00min do dia 15/08/2019
boleto bancário, inclusive 2ª via.
Data limite para pagamento das inscrições
realizadas no período da reabertura do
16/08/2019
prazo para o cargo de Químico
Divulgação da relação de candidatos
23/08/2019
inscritos, inclusive deficientes.
Prazo de Recursos com relação aos
26, 27 e 28/08/2019
candidatos inscritos
Divulgação da retificação da relação dos
candidatos inscritos (se houver) e indicação
03/09/2019
do local e horário da realização da prova
objetiva
Data prevista para realização da prova
08/09/2019
objetiva
Divulgação do gabarito da prova Objetiva
09/09/2019
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Prazo de Recursos com relação as
questões e ao gabarito da prova objetiva
Divulgação do julgamento dos recursos
Divulgação da retificação e homologação
do gabarito (se houver) e da nota da prova
objetiva
Prazo de recursos da nota da prova objetiva
Homologação da nota da prova objetiva e
convocação para realização das provas
práticas
Realização das provas práticas
Divulgação das notas das provas práticas
Prazo de Recurso das notas das provas
práticas
Publicação
da
retificação
e/ou
homologação
do
resultado
final
e
Publicação da homologação do Concurso
Público

10, 11 e 12/09/2019
20/09/2019
26/09/2019
27, 30/09 e 01/10/2019
08/10/2019
13/10/2019
16/10/2019
17, 18 e 21/10/2019

25/10/2019

* As datas acima poderão sofrer alterações com prévia divulgação.
** Todas as divulgações referentes ao Concurso Público serão realizadas no Mural do SAAE e no site
www.conscamweb.com.br. As publicações também serão realizadas no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Lençóis Paulista.

5 – As demais cláusulas ficam RATIFICADAS.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Lençóis Paulista, 06 de agosto de 2019.

Anderson Silva Buratto
Diretor
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