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EDITAL DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO N.º 001/2020
Diante da elevada capacidade de difusão do coronavírus (COVID-19) faz-se necessária a adoção de medidas
temporárias e emergenciais para prevenção de contágio.
Com o objetivo de garantir a segurança e bem estar de todos, tendo em vista que a realização das provas
objetivas do Processo Seletivo 001/2020 pode resultar na aglomeração de pessoas e considerando as
recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e
Municipal de Saúde, a Prefeitura Municipal de Dourado torna pública a retificação parcial do Edital
Completo do Processo Seletivo 001/2020 de 28 de fevereiro de 2020, RETIFICANDO o item 8.1 que passa a
ter a seguinte redação:
8.1 - As Provas serão realizadas na cidade de Dourado/SP, com data a ser definida posteriormente, nos locais
e horários a serem comunicados oportunamente, por meio de Edital de convocação a ser publicado no Diário
Oficial do Município de Dourado e que poderá ser acessado nos endereços: concursos.srdigitalizacoes.com.br
e www.dourado.sp.gov.br, podendo a mesma ser alterada por motivos de força maior ou com antecedência
mínima de 10 (dez) dias.

Em razão da presente retificação, faz-se necessária a RETIFICAÇÃO do Anexo III sobre o CRONOGRAMA
PREVISTO, passando a ter a seguinte redação:
ANEXO III – CRONOGRAMA
(DATAS PROVÁVEIS)
EVENTO
Período das Inscrições.

DATAS
02/03/2020 A 15/03/2020

Data limite para recolhimento da Taxa de Inscrição.

16/03/2020

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos.

18/03/2020

Prazo de Recursos com relação à Relação de Candidatos Inscritos. (24 horas a
partir da publicação)
Publicação da Homologação das Inscrições.
Prazo de Recursos com relação à Homologação das Inscrições. (24 horas a partir
da publicação)
Publicação da Retificação da Homologação das Inscrições. (se houver)

18/03/2020 e 19/03/2020
09/04/2020
09/04/2020 e 10/04/2020
14/04/2020

Publicação da Convocação para as Provas, com a indicação da Data, Locais e
Horários da realização das Provas Objetivas.

Data a ser divulgada

Realização das Provas Objetivas e entrega dos Títulos.

Data a ser divulgada
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Divulgação na área do candidato dos Gabaritos Preliminares das Provas
Objetivas.
Prazo de Recursos com relação aos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
(24 horas a partir da publicação)
Divulgação na área do candidato da Retificação dos Gabaritos Preliminares (se
houver).
Divulgação na área do candidato do Resultado Preliminar das Provas Objetivas.
Prazo de Recursos com relação ao Resultado Preliminar das Provas Objetivas. (24
horas a partir da publicação)
Divulgação na área do candidato da Retificação do Resultado Preliminar das
Provas Objetivas (se houver).
Publicação do Resultado Final,
Publicação dos Gabaritos Oficiais e
Publicação da Homologação do Processo Seletivo.

Data a ser divulgada
Data a ser divulgada
Data a ser divulgada
Data a ser divulgada
Data a ser divulgada
Data a ser divulgada
Data a ser divulgada

Frise-se ainda o item 1.1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos
os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo divulgadas, até sua homologação, no site
concursos.srdigitalizacoes.com.br. A partir da homologação as publicações serão feitas exclusivamente pela
Prefeitura Municipal em seus órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus átrios.

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o
presente Edital, que vai afixado no lugar de costume, publicado no Diário Oficial do Município, e
divulgado nos endereços eletrônicos concursos.srdigitalizacoes.com.br e www.dourado.sp.gov.br.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Dourado-SP, 08 de abril de 2020.

Luiz Antonio Rogante Junior
Prefeito
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