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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

  

VITOR NORBERTO ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, no uso de suas atribuições legais, 

nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO 

02/2020 e REABERTURA DO CERTAME ao Edital de Concurso Público 01/2020, conforme segue: 

 

RETIFICAÇÃO 02/2020 E REABERTURA 

 

Considerando que a Pandemia da Covid-19 suspendeu todos os atos do edital de Concurso Público 01/2020; 

Considerando que a Portaria que liberou a aplicação de Concursos Públicos, Processo Seletivo e Vestibulares 

foi publicada na data de 18/09/2020 através da Portaria 714/2020; 

Considerando que as novas datas devem ser publicadas com antecedência, para tornar público a todos os 

interessados; 

 

A administração municipal DECIDE: 

1 – Retomar o concurso Público; 

2 – Publicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias as novas datas; 

3 – O edital passa a ter as redações alteradas conforme segue:   

 

ONDE SE LÊ: 

 

 

 

 

26/03/2020 

Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e 

discordância com o gabarito. 

Publicação do gabarito definitivo. 

Publicação da nota da prova objetiva. 

Convocação para realização da prova prática. 

Convocação para realização da prova de títulos. 

Publicação do local e horário da prova prática. 

27/03/2020 a 31/03/2020 Prazo para envio dos documentos para prova de títulos. 

27 e 28/03/2020  Prazo para recurso contra nota da prova objetiva, convocação para realização da 

prova prática e de títulos. 

30/03/2020 Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva, 

convocação para realização da prova prática e de títulos. 

05/04/2020 Realização da prova prática. 

08/04/2020 Publicação da nota da prova prática, de títulos e classificação provisória. 

09 e 10/04/2020 Prazo para recurso contra nota da prova prática, de títulos e classificação 

provisória. 

13/04/2020 Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova prática, de títulos e 

classificação provisória. 

13/04/2020 Publicação do resultado final para homologação. 

 

LEIA-SE: 

16/10/2020 Publicação da retificação e edital retificado. 

 

 

17/11/2020 

Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e 

discordância com o gabarito. 

Publicação do gabarito definitivo. 

Publicação da nota da prova objetiva. 
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Convocação para realização da prova prática. 

Convocação para realização da prova de títulos. 

Publicação do local e horário da prova prática. 

18/11/2020 a 23/11/2020 Prazo para envio dos documentos para prova de títulos. 

18 e 19/11/2020  Prazo para recurso contra nota da prova objetiva, convocação para realização da 

prova prática e de títulos. 

20/11/2020 Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva, 

convocação para realização da prova prática e de títulos. 

05/12/2020 Realização da prova prática. 

09/12/2020 Publicação da nota da prova prática, de títulos e classificação provisória. 

10 e 11/12/2020 Prazo para recurso contra nota da prova prática, de títulos e classificação 

provisória. 

16/12/2020 Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova prática, de títulos e 

classificação provisória. 

16/12/2020 Publicação do resultado final para homologação. 

 

O novo cronograma altera todas as datas descritas no edital. 

 

 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

 

 

 
Leoberto Leal, 16 de outubro de 2020 

 

 

 

 

 

VITOR NORBERTO ALVES  

Prefeito Municipal  


