
 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

 

SEGUNDO ADITIVO AO EDITAL 001/2020 –  Concurso Público  
 

Modif ica I tens  2.2,  2.3.1  e 2.5 e o Anexo VI  e 
inclu i o i tem 2.2.1  ao Edi ta l do Concurso 
Públ ico nº 001/2020 e dá outras prov idenc ias.  

 
O Prefe i to Munic ipal  de I tabaiana,  Estado do Sergipe, torna públ ico para o 

conhec imento dos interessados,  a prorrogação das inscr ições, com a modi f icação dos  
i tens 2.2,  2.3.1  e 2.5 e do Anexo VI e a inclusão do i tem 2.2.1 ao  Edita l  do Concurso 
Públ ico nº 001/2020, que passam a v igorar  com as seguint es redações:   
  

“ ( . . . )  
2.2.  As inscr ições serão real izadas no período de 06 a 31 de Julho de 2020:   
  
2.2.1.  Na h ipótese das inscr ições do concurso serem suspensas por dec isão 
judic ial  passível de recurso  e a normal idade do certame v ir  a ser retomada 
apenas após o prazo l imite previs to  no Edita l  ou em seus adi t ivos  para o término 
das inscr ições , es tas não serão reabertas pelo per íodo suspenso,  salvo dec isão 
da Comissão Organizadora do Concurso Públ ico  neste sent ido ” .   
 
( . . . )   
2.3.1. Para real izar  a inscr ição pela internet,  no endereço  www.consep-
pi.com.br ,  o candidato deve local izar  a F icha de Inscr ição no  l ink  correspondente 
ao Concurso Públ ico de I tabaiana -  SE, no período das inscr ições.  O prazo f inal  
para fazer a inscr ição e efe tuar o pagamento do boleto será no dia 31 de Julho 
de 2020.   

 

( . . . )  

2.5.  Serão publ icadas, até d ia  10 de Agosto de 2020, no s ite da CONSEP 
(www.consep-pi ,com.br)   e no da Prefe i tura (www. itabaiana.se.gov.br ) ,  as 
re lações f inais com os nomes dos candidatos que t iveram suas inscr ições 
defer idas –   inc lu indo as isentas –  portadoras ou não por tadoras de def ic iênc ia, 
separadamente. O candidato que não v isual izar o seu nome nessa l is ta,  deve ter 
sua inscr ição como indefer ida e ser - lhe-á concedido prazo de 48 (quarenta e 
o ito)  horas,  a contar  da publ icação, para apresentar  recurso, sob pena de 
prec lusão de seu d ire i to de contra e la se insurgir .    
 
( . . . )  

  
ANEXO VI   

  
CRONOGRAMA FÍSICO  

  

ATIVIDADE/ETAPA  DATA/PERÍODO  

Elaboração da Minuta do Edita l do Concurso -  
CONSEP  

Até 03.02.2020  

Anál ise da Minuta do Edi ta l  pela Comissão 
Organizadora do Concurso   

13.02.2020  

Publ icação do Edita l do Concurso no Diár io Ofic ia l    28.05.2020  

Período de Inscr ição  (a lterado pelo segundo adit ivo)   06 a 31.07.2020  

Período para Sol ic i tação de Isenção   06 a 10.07.2020  

Publ icação dos Pedidos de Isenções Defer idos   15.07.2020  

Prazo para Recursos das Inscr ições Indefer idas   
48 hs após publ icação 

das inscr ições defer idas   

Publ icação do Resultado dos Recursos das Inscr ições 
Indefer idas   

20.07.2020  

Publ icação das Inscr ições defer idas ( inc lu indo as 
isenções defer idas)  (a lterado pelo segundo adi t ivo)  

10.08.2020  

Publ icação dos Locais  de Prova   31.08.2020  

http://www.consep-pi.com.br/
http://www.consep-pi.com.br/
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Apl icação da Prova Objet iva   06.09.2020  

Divulgação dos Gabar i tos  Prel iminar    09.09.2020  

Prazo de Recurso contra o Gabar ito Prel iminar   

48 hs após a publ icação 
do gabar ito prel iminar  

Divulgação do Resultado da análise dos recursos  25.09.2020  

Divulgação dos Gabar i tos  Of ic ia is    29.09.2020  

Divulgação do resul tado Prel iminar da Prova Objet iva   30.09.2020  

Prazo de Recurso contra o resul tado da Prova 
Objet iva  

48 hs após a publ icação 
do resul tado prel iminar 

da prova objet iva  

Resultado após anál ise dos recursos da prova 
objet iva  

05.10.2020  

Prova de Tí tulos   12 a 13.10.2020  

Divulgação do Resultado da Prova de Tí tu los   19.10.2020  

Prazo de Recursos contra o Resul tado da Prova de 
Títu los   

48 hs após a publ icação 
do resul tado prel iminar 

da prova de t í tu los   

Divulgação do Resultado dos Recursos da Prova de 
Títu los     

23.10.2020  

Divulgação do Resultado da Prova Objet iva e de 
Títu los   

26.10.2020  

RESULTADO FINAL DO CONCURSO   27.10.2020  

  
 

Rat i f ica-se todas as demais dispos ições traz idas  pelo Edita l nº  001/2020, ass im 
como pelo pr imeiro adit ivo ,  pr inc ipalmente quanto ao prazo de 29 de Julho de 2020 para 
os candidatos ao cargo de Audi tor  Fiscal  e Tr ibutár io  sol ic i tarem, acaso ass im queira,  a 
a lteração para outro cargo que desejem concorrer ou a devolução do valor  da inscr ição.  

 
As datas de d ivulgação de resul tados poderão ser antec ipadas com av iso prév io no 

s ite da CONSEP.  
  

Sendo o que t inha que d ispor  neste momento, rat i f ica os demais  term os do Edi ta l .    
  

I tabaiana (SE) ,  24 de ju lho de 2020.    
  
  
  

Valmir  dos Santos Costa   
Prefe ito do Munic íp io de I tabaiana/SE   

  
 


