MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2020
O MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL, no uso de suas atribuições legais, torna público, através da GLOBAL
CONCURSOS PÚBLICOS, o EDITAL DE RETOMADA DAS ATIVIDADES DO CONCURSO
PÚBLICO 01/2020, o Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas neste edital como segue
abaixo:

1. Este Edital complementa e retifica o Edital de Abertura do Concurso Público, publicado em 06/02/2020, bem
como o Cronograma de Atividades, publicado em 22/02/2021.

2. Para retomada das atividades do Edital do Concurso Público serão consideradas as recomendações e
medidas dos órgãos de saúde do município de São Manuel - SP, com vistas à prevenção do contágio e ao
combate do Coronavírus (COVID-19). Sendo observados os cuidados quanto à prevenção do contágio.

3. Inclui-se ao Edital de Abertura deste Concurso Público os capítulos 17 e 18, e a Retificação do
Cronograma de Atividades, descritos abaixo.
17. DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19.
17.1. Em consideração às atividades presenciais, em que pese a questão de Segurança e Prevenção ao
contágio do COVID 19, serão adotados os seguintes critérios:
17.1.1. Será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca,
durante todo o período de realização de qualquer prova presencial, para uso pessoal, conforme determinação
dos órgãos municipais de saúde:
17.1.1.1. Não será permitida a entrada, nem a permanência no local de prova(s), de candidato que
estiver sem a máscara.
17.1.1.2. Será permitido que se leve máscaras adicionais para troca, de acordo com o período de
duração de sua prova e/ou estado da máscara, considerando as recomendações dos órgãos de saúde;
17.2. Está autorizado e é recomendado que o candidato traga o seu álcool em gel, com embalagem
transparente, para uso exclusivamente pessoal durante o período de realização da prova.
17.3. Será permitido, se for vontade do candidato, o uso de luvas transparentes.
17.4. O candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção
utilizado (máscaras, luvas etc.), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde.
17.4.1. As máscaras usadas deverão ser armazenadas em saco plástico transparente, que deverá ser
trazido pelo candidato.
17.4.2. Não será permitido o descarte, descrito no item acima, no local da realização da atividade
presencial.
17.5. O candidato com sintomas de COVID-19 ou que teve contato com alguém doente ou com suspeita de
COVID-19, não deverá comparecer ao local de prova.

17.6. A fim de evitar aglomerações, a entrada nos locais de prova será liberada somente aos candidatos inscritos,
não podendo permanecer nas dependências dos mesmos, parentes, amigos, acompanhantes.
17.6.1. Ao entrar no local o candidato deverá dirigir-se imediatamente à sala de prova.
17.6.2. É proibida a permanência em saguões, corredores, áreas externas etc.;
17.6.3. O candidato deverá manter, no local de aplicação (corredores, sala de espera e sala de prova), o
distanciamento mínimo de qualquer pessoa exigido na legislação aplicável.
17.7. Para identificação da fisionomia/identidade do candidato, será exigida a retirada da máscara, sendo mantido
o distanciamento recomendado, e sua imediata recolocação após a identificação.
17.7.1. Por questão de segurança, a equipe de Aplicadores, em qualquer momento, poderá exigir a vistoria
da máscara e/ou máscara reserva, bem como dos utensílios tragos a parte.
17.8. A equipe de Aplicadores, adotará e se responsabilizará pelas medidas de limpeza, distanciamento social e
pelo cumprimento das regras adotadas no dia da realização das atividades nos locais de prova.
17.8.1. O candidato deverá seguir as orientações de segurança definidas pela equipe de aplicação com
relação a entrada e circulação no ambiente, direcionamento de candidatos à sala de aplicação e utilização de banheiros.
17.8.2. O presente Edital estará disponível no site do MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL
(www.saomanuel.sp.gov.br),
bem
como
no
site
da
GLOBAL
CONCURSOS
PÚBLICOS
(www.globalconcursos.org.br). A publicidade de todos os atos relativos ao Concurso Público será feita através dos sites
(www.globalconcursos.org.br) e (www.saomanuel.sp.gov.br)
18. DO CRONOGRAMA PREVISTO DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA SUGESTIVO
Veículos Oficiais de Divulgação: Nos sites da GLOBAL CONCURSOS PÚBLICOS
(www.globalconcursos.org.br) e da MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL
(www.saomanuel.sp.gov.br)
ETAPA
Publicação Oficial do Edital de Abertura
Período de Inscrições do Concurso Público
Vencimento do Boleto de Pagamento da Taxa de Inscrição

DATA
06/02/2020

06/02/2020 a 06/03/2020
06/03/2020

Período de Solicitação de Atendimento Especial (PNE)

10/02/2020 e 11/02/2020

Período de Solicitação de Isenção

10/02/2020 e 11/02/2020

Divulgação do resultado da solicitação de Isenção e Solicitação de
Atendimento Especial (PNE)
Período para interposição de recurso quanto ao Indeferimento do pedido de
Isenção e Solicitação de Atendimento Especial (PNE)
Divulgação do resultado da análise de recursos quanto ao Indeferimento do pedido
de Isenção e Solicitação de Atendimento Especial (PNE)
Divulgação da Lista de Inscrições Deferidas

18/02/2020
19/02/2020 e 20/02/2020
27/02/2020

13/03/2020

Período para interposição de recurso referente à divulgação da lista de inscrições
deferidas

16/03 e 17/03/2020

Divulgação do resultado da análise de recursos da lista de inscrições deferidas.
(ATRAVÉS DA ÁREA DO CANDIDATO)

20/03/2020

Divulgação da Lista de convocação para a Prova Objetiva

30/04/2021

Data Prevista das Provas Objetivas

16/05/2021

Divulgação dos Gabaritos da Prova Objetiva

17/05/2021

Prazo Recursal Referente à Publicação do Gabarito da Prova Objetiva
Divulgação do resultado da análise de recursos quanto à Publicação do Gabarito
da Prova Objetiva (ATRAVÉS DA ÁREA DO CANDIDATO)
Resultado Provisório da Prova Objetiva
Prazo Recursal Referente à Publicação do Resultado da Prova Objetiva

18/05 e 19/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
26/05 e 27/05/2021

Divulgação do resultado da análise de recursos quanto Resultado Provisório
da Prova Objetiva (ATRAVÉS DA ÁREA DO CANDIDATO)

02/06/2021

Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva dos Cargos Auxiliar de Farmácia /
Bibliotecário / Diretor de Escola / Encanador / Eng. De Segurança do Trabalho /
Enfermeiro / Farmacêutico / Mecânico da Frota Municipal / Médico Clínico Geral /
Médico Oftalmologista / Médico Ginecologista e Obstetra / Médico Pediatra /
Médico Veterinário / Monitor de Alunos / Professor de Educação Básica II / Técnico
em Segurança do
Trabalho e Topógrafo

03/06/2021

Homologação do Resultado Final dos Cargos Auxiliar de Farmácia / Bibliotecário /
Diretor de Escola / Encanador / Eng. De Segurança do Trabalho / Enfermeiro /
Farmacêutico / Mecânico da Frota Municipal / Médico Clínico Geral / Médico
Oftalmologista / Médico Ginecologista e Obstetra / Médico Pediatra / Médico
Veterinário / Monitor de Alunos / Professor de Educação Básica II / Técnico em
Segurança do Trabalho e
Topógrafo

03/06/2021

Divulgação da Lista de Convocação da Prova Prática para os Cargos de
Motorista de Veículo Municipal e Pedreiro, e TAF para o Cargo de Agente
Comunitário de Saúde
Data Prevista da Prova Prática para os Cargos de Motorista de Veículo Municipal
e Pedreiro, e TAF para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde
Divulgação do Resultado Provisório da Prova Prática e TAF
Prazo Recursal Referente ao Resultado Provisório da Prova Prática e TAF

04/06/2021

13/06/2021

15/06/2021
16/06/2021 e 17/06/2021

Divulgação do resultado da análise de recursos quanto ao Resultado Provisório da
Prova Prática e TAF (ATRAVÉS DA ÁREA DO CANDIDATO)

23/06/2021

Divulgação do Resultado Final da Prova Prática e TAF

24/06/2021

Homologação do Resultado Final dos Cargos de Motorista de Veículo Municipal,
Pedreiro e Agente Comunitário de Saúde

24/06/2021

A participação do candidato no referido certame, implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das
normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e às condições previstas em Lei, sobre as quais não
poderá alegar desconhecimento.
Sendo assim é expedido o presente Edital de Retomada das Atividades do Concurso Público e da Aplicação das
Provas Objetivas e demais estapas, do Edital nº 01/2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Manuel, 26 de abril de 2021.

RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

