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A Prefeitura Municipal de VOTORANTIM, em cumprimento às disposições constantes no Edital de Abertura de Inscrições do 
Concurso Público Nº 001/2020, vem, por meio do presente Edital: 

 

1 - RETIFICAR na forma do ANEXO I – INSCRIÇÕES DEFERIDAS – CARGOS REMANESCENTES, a relação dos candidatos que 
tiveram suas inscrições confirmadas, incluindo os candidatos anteriormente inscritos no concurso (exceto para os cargos de Médico 
cujas provas já foram realizadas) que realizaram o pagamento após a reabertura de prazo para pagamento das inscrições dos 
cargos remanescentes, conforme o Comunicado de 27 de outubro de 2020,  

 

2 - RETIFICAR a relação dos candidatos que tiveram as inscrições confirmadas na condição de Portador de Deficiência mediante 
o pagamento do valor correspondente à inscrição e o envio do laudo médico conforme as especificações e no prazo estabelecido 
no item 3 do Edital de Abertura de Inscrições, conforme o ANEXO II – INSCRIÇÕES DEFERIDAS - PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA. 

 

3 - RATIFICAR a relação dos candidatos que não tiveram as inscrições confirmadas na condição de Portador de Deficiência por 
não terem enviado o laudo médico conforme as especificações e no prazo estabelecido no item 3 do Edital de Abertura de Inscrições, 
conforme o ANEXO III – INSCRIÇÕES INDEFERIDAS - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. 

4 - RETIFICAR a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas por não ter confirmado o pagamento do valor 
correspondente à inscrição, na forma do ANEXO IV – INSCRIÇÕES INDEFERIDAS – CARGOS REMANESCENTES. 
 
5 - DIVULGAR, na forma do ANEXO V – INSCRIÇÕES INDEFERIDAS – EFETUADAS FORA DO PRAZO, a relação dos candidatos 
que tiveram suas inscrições indeferidas por realizarem a inscrição fora do prazo estabelecido no item 2.1 do Edital de Abertura de 
Inscrições, na conformidade do Comunicado de 27 de outubro de 2020, os quais serão ressarcidos do valor pago referente à 
inscrição, na forma do Comunicado 11 de novembro de 2020 (disponível na área de concursos do site da empresa e comunicado 
através de e-mail para os candidatos que cadastraram endereço eletrônico junto ao site). 

 

Votorantim, 12 de novembro de 2020. 
 

FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA 

Prefeito Municipal 

 
 


