
                  PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

1 
 

 
 

EDITAL No 3 - DE ALTERAÇÃO DE DATA DA PROVA OBJETIVA  
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 alteração no cronograma previsto do Concurso Público em decorrência 
de mudança na data prevista da prova objetiva no EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO 
PÚBLICO 001/2018, de 18 de maio de 2018. 
 
 
1. DA ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA OBJETIVA DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 

CONCURSO PÚBLICO 001/2018, subitem 6.3.1: 
 

Onde se lê “A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 15 de julho de 2018, devendo o 
candidato observar, total e atentamente, o disposto neste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento”.  
 
Leia-se “A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 22 de julho de 2018, devendo o 
candidato observar, total e atentamente, o disposto neste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento”. 

 
 
2. DA RETIFICAÇÃO DAS DATAS CONSTANTES DOS SUBITENS 6.2.4, 6.2.4.1, 6.3.15, 8.6, 8.6.1, 8.8, 9.6 DO 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO 001/2018, de 18 de maio de 2018.  
 

[...]  

6.2.4 A convocação para a realização das provas deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de 
Edital, a ser publicado no dia 13 de julho de 2018, no site da Prefeitura Municipal de Matão 
(www.matao.sp.gov.br), no site da LITTERIS (www.litterisconcursos.org.br), em área destinada a este 
Concurso Público, e na imprensa local Jornal “A Comarca”, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento. 

6.2.4.1 Os locais, salas e horários de realização das provas serão divulgados no dia 17 de julho de 2018 
através do site www.litterisconcursos.org.br, em área destinada ao Concurso Público. 

[...] 

6.3.15 O gabarito da prova objetiva está previsto para publicação no site da LITTERIS, 
www.litterisconcursos.org.br, em área destinada a este Concurso Público, a partir das 10 horas do dia 24 
de julho de 2018. 

[...] 

8.6 A lista de classificação com o resultado preliminar do Concurso Público será publicada no dia 30 de 
julho de 2018 no site www.litterisconcursos.org.br e no site www.matao.sp.gov.br. 

8.6.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do Concurso Público 
poderá fazê-lo nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2018. 

 

 

http://www.matao.sp.gov.br/
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[...] 

8.8 A lista de classificação final com o resultado definitivo do Concurso Público será publicada no dia 03 
de agosto de 2018 no site www.litterisconcursos.org.br, no site www.matao.sp.gov.br e na Imprensa 
Oficial. 

[...] 

9.6 Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado entre os dias 25 e 26 
de julho de 2018 de forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será 
tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora. 

  

 
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

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

Matão, 28 de junho de 2018. 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 


