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A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições 
do Concurso Público nº 002/2020, para fazer constar as seguintes alterações: 
 
 
 
 6. DA DATA E HORÁRIOS ESTIMADOS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 
Alterada a data de aplicação da Prova Objetiva para o dia 25 de abril de 2021 (domingo) as 09h00. 
 
 
 7. DA PROVA OBJETIVA 
 
Incluído o item 7.4.1. Os candidatos deverão cumprir as determinações do protocolo de ações referentes aos cuidados em 
relação à COVID-19, constantes do Anexo IV – Protocolo de ações em relação à COVID-19, não sendo admitida a presença 
sem o uso de máscara facial de proteção, dentre outras determinações a serem observadas no referido anexo. 
 
Alterado o item 7.20. A partir das 20 horas do dia da aplicação das Provas Objetivas, o candidato poderá consultar o Gabarito 
no site www.publiconsult.com.br. O Gabarito poderá ser acessado através do “Painel do Candidato”, na área de “Editais e 
Publicações” do respectivo concurso público. O Caderno de Provas poderá ser acessado através do “Painel do Candidato” na 
área de “Anexos” do respectivo concurso público, e ficará disponível para consulta exclusivamente durante o prazo de 
interposição de recursos contra questões e gabarito. Não serão informados resultados por telefone ou outro meio de 
comunicação. 
 
Incluído subitem no item 7.2.3. – e) que deixar de cumprir as determinações do protocolo de ações referentes aos cuidados 
em relação à COVID-19, constantes do Anexo IV – Protocolo de ações em relação à COVID-19. 
 
 11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
Alterado o nome do Prefeito Municipal para Prefeita Municipal Fabíola Alves da Silva Pedrico.  
 
 
 Incluído o ANEXO IV - PROTOCOLO DE AÇÕES EM RELAÇÃO À COVID-19. 

 
 
O Edital de Abertura de Inscrições com as retificações consolidadas encontra-se disponível para consulta no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de VOTORANTIM e nos sites: www.publiconsult.com.br e www.votorantim.sp.gov.br sendo ainda, este 
Edital de Retificação publicado no Diário Oficial do Município de Votorantim (https://www.votorantim.sp.gov.br/portal/diario-
oficial) 
 

 
 

VOTORANTIM, 13 de ABRIL de 2021. 
 
 
 

FABIOLA ALVES DA SILVA PEDRICO 
Prefeita Municipal 
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