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EDITAL Nº 2 - DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

PARA CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, torna pública a prorrogação do período de inscrições de que trata o EDITAL DE ABERTURA 
DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO 001/2018, de 18 de maio de 2018. 

 
1. DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 
1.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no site www.litterisconcursos.org.br em área 

destinada ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Matão, solicitada no período entre 10 
horas do dia 23 de maio de 2018 e 23 horas e 59 minutos do dia 28 de junho de 2018, observado 
o horário oficial de Brasília/DF. 
 
1.1.1 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29 de junho de 2018. 
 

1.1.2 A isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser solicitada pelo candidato conforme 
procedimentos previstos nos itens 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 do EDITAL DE ABERTURA DE 
INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO 001/2018, de 18 de maio de 2018, e a 
documentação comprobatória de que tratam os itens acima deverá ser encaminhada à 
LITTERIS entre os dias 23 de maio de 2018 e 20 de junho de 2018.  

 
 

2. DA RETIFICAÇÃO DAS DATAS CONSTANTES DOS SUBITENS 3.4.2, 3.4.2.1, 3.5.11, 3.10.2, 3.10.2.1, 
3.10.3, 3.10.4, 4.4, 4.4.1, 4.5, 5.6, 5.12, 5.12.1, 5.13 DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018, de 18 de maio de 2018. 
 
[...] 
3.4.2  A partir do dia 02 de julho de 2018, a lista preliminar com todos os candidatos inscritos será 
divulgada no site www.litterisconcursos.org.br, em área destinada a este Concurso Público, no site 
www.matao.sp.gov.br e na imprensa do município e, sendo de responsabilidade do candidato conferir 
se sua inscrição foi efetuada e se seu nome consta da relação das inscrições deferidas. 
[...] 
3.4.2.1  O candidato que verificar não ter sido efetuada a inscrição ou não constar seu nome da lista 
de inscrições deferidas poderá interpor recurso contra a relação divulgada, nos dias 03 e 04 de julho 
de 2018. 
[...] 
3.5.11  A divulgação da lista de candidatos concorrentes no Concurso às vagas de afrodescendentes 
está prevista para o dia 29 de junho de 2018 nos sites www.litterisconcursos.org.br e 
www.matao.sp.gov.br. 
[...] 
3.10.2  A partir do dia 22 de junho de 2018, o resultado preliminar das solicitações de isenções de 
inscrição será divulgado no site www.litterisconcursos.org.br, em área destinada a este Concurso 
Público, no site www.matao.sp.gov.br e na imprensa do município. 
[...] 
3.10.2.1  O candidato que verificar não ter sido deferida a sua solicitação de isenção de inscrição 
poderá interpor recurso nos dias 25 e 26 de junho de 2018.  
[...] 
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3.10.3  A partir do dia 27 de junho de 2018, estará divulgado no site www.litterisconcursos.org.br, em 
área destinada a este Concurso Público, no site www.matao.sp.gov.br e na imprensa do município os 
resultados definitivos das solicitações de isenção e as respostas aos recursos interpostos. 
[...] 
3.10.4  O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido poderá acessar novamente a "Área do 
Candidato" na página do Concurso, site www.litterisconcursos.org.br, digitando seu CPF e Senha, 
conforme foram cadastrados no ato da inscrição e imprimir o boleto bancário com o valor da taxa de 
inscrição, cujo pagamento deverá ser efetuado até 29 de junho de 2018. 
[...] 
4.4  A partir do dia 29 de junho de 2018, o resultado preliminar das solicitações de condições especiais 
para realização das provas será divulgado no site www.litterisconcursos.org.br, em área destinada a 
este Concurso Público e no site www.matao.sp.gov.br. 
[...] 
4.4.1  O candidato que verificar não ter sido deferida a sua solicitação de condição especial para 
realização das provas poderá interpor recurso nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2018. 
[...] 
4.5  A partir do dia 02 de julho de 2018, estará divulgado no site www.litterisconcursos.org.br, em 
área destinada a este Concurso Público, e no site www.matao.sp.gov.br o resultado definitivo das 
solicitações de condições especiais para realização das provas e as respostas aos recursos interpostos. 
[...] 
5.6  A documentação de que trata o subitem anterior deverá ser enviada no período de 23 de maio a 
28 de junho de 2018, não sendo acatados os pedidos referentes aos documentos que chegarem após 
a referida data ou realizados em data posterior. 
[...] 
5.12  A partir do dia 29 de junho de 2018, a relação preliminar dos candidatos que tiverem a inscrição 
deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência será divulgada no site 
www.litterisconcursos.org.br, em área destinada a este Concurso Público e no site 
www.matao.sp.gov.br. 
[...] 
5.12.1  O candidato que verificar não ter sido deferida a sua solicitação para concorrer como pessoa 
com deficiência poderá interpor recurso nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2018.  
[...] 
5.13  A partir do dia 02 de julho de 2018, estará divulgado no site www.litterisconcursos.org.br, em 
área destinada a este Concurso Público, e no site www.matao.sp.gov.br a relação definitiva dos 
candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência e 
as respostas aos recursos interpostos. 
 
 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

3.1 Ratifica-se as demais disposições do Concurso Público 001/2018, as quais permanecem inalteradas.  
 
 
 

Matão, 14 de junho de 2018. 
  

 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 

Prefeito Municipal 
 


