PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - RJ
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
EDITAL No 01/2020
Retificação 05

Retificação nº 05 ao Edital 01/2020
O Prefeito Municipal de Paty do Alferes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
resolve alterar o Edital nº 01/2020, conforme se segue:
Os itens 1.10, 5.2.1 e 5.2.20 do Edital passam a vigorar com a seguinte redação:
1.10. O cronograma de atividades do Processo Seletivo é o disposto abaixo:
ETAPA
Publicação do Edital na Imprensa Oficial do Município de Paty do Alferes
Período de inscrição pela Internet
Período de inscrição pelo Posto de Atendimento
Data limite para pagamento do boleto bancário
Data para verificar se a inscrição foi deferida
1º período de isenção
Prazo para solicitação de isenção
Divulgação dos pedidos de isenção
Recursos contra pedidos de isenção negados
Divulgação das respostas aos recursos contra isenção indeferida
2º período de isenção
Prazo para solicitação de isenção
Divulgação dos pedidos de isenção
Recursos contra pedidos de isenção negados
Divulgação das respostas aos recursos contra isenção indeferida
Aplicação das provas objetivas
Publicação oficial dos gabaritos preliminares nos sites e no Mural de Atos
da Prefeitura

DATA PREVISTA
30/04/20
26/05 a 30/07/20
08/06 a 30/07/20
31/07/20
04/08/20
08 a 10/06/20
17/06/20
18 e 19/06/20
24/06/20
13 a 15/07/20
22/07/20
23 e 24/07/20
28/07/20
18/10/20
19/10/20
20 a 23/10 e
26/10/20

Recursos contra gabaritos preliminares das provas objetivas
Publicação do resultado parcial (notas nas provas objetivas) e da
síntese dos recursos contra gabaritos nos sites
Disponibilização do cartão-resposta para consulta, no site www.ibamconcursos.org.br na opção Área do candidato
Recursos contra o resultado parcial (pontuação nas provas objetivas)
Publicação da síntese dos recursos contra o resultado parcial
Divulgação do resultado final do Processo Seletivo

18/11/20
18/11/20
19/11, 20/11 e 23 a
25/11/20
02/12/20
03/12/20

5.2.1. As provas objetivas serão aplicadas, no dia 18 de outubro de 2020, com abertura dos portões
às 7h45 e fechamento às 9h00, com o início das provas às 9h15, sendo de 3 (três) horas o período
de duração.
5.2.20. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia 19 de outubro de 2020,
no Mural de Atos da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, bem como nos sites do IBAM,
(www.ibam-concursos.org.br)
e
da
Prefeitura
Municipal
de
Paty
do
Alferes
(www.patydoalferes.rj.gov.br) e posteriormente na imprensa oficial do Município.
Os demais itens do citado Edital permanecem com a mesma redação.

Paty do Alferes, 08 de setembro de 2020.

Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal

