CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE
CAMPINAS S.A. – CEASA/ CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2020
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 09
A Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. – CEASA/ CAMPINAS, através do
Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna pública a Retificação nº
09 do Edital de Abertura nº 01/2020.
1.

DAS ALTERAÇÕES
1.1. No ANEXO III – CRONOGRAMA, leia-se como segue e não como constou:
INÍCIO

HORÁRIO
INÍCIO

TÉRMINO

HORÁRIO
TÉRMINO

07/06/2021

10h00

07/06/2021

23h59

Publicação do resultado final e classificação provisória

08/06/2021

10h00

09/06/2021

23h59

Prazo recursal referente à classificação provisória

16/06/2021

10h00

16/06/2021

EVENTOS

Publicação do resultado final e homologação do certame.

2. DAS INCLUSÕES
2.1. No Capítulo 11. Da Prova Prática, fica incluído o item 11.4.2.2., conforme segue:
11.4.2.2. Aplica-se o disposto na Resolução Contran nº 805 de 16/11/2020, Portaria
Contran nº 208 de 24/03/2021, Portaria Detran/MG nº 2.084 de 01/12/2020 e
demais legislações pertinentes, durante sua vigência, no que tange ao prazo de
validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando da realização da prova
prática e demais etapas que envolvem apresentação do documento de habilitação,
considerando a prorrogação da validade destas, em razão da pandemia de Covid-19.
2.2. No Capítulo 14. Dos Recursos, fica incluído o Recurso contra a classificação
provisória. No item 14.1., leia-se como segue e não como constou:
14.1. Serão admitidos recursos nas seguintes situações: divulgação do resultado das
inscrições efetivadas; divulgação das inscrições reservadas às pessoas com
necessidades especiais; divulgação das solicitações de condições especiais para a
realização da prova; indeferimento das inscrição com solicitação de isenção,
divulgação dos gabaritos provisórios; divulgação dos resultados provisórios referentes
à Avaliação de Títulos; divulgação do resultado provisório da Prova Objetiva;
divulgação do resultado provisório da Peça Processual, divulgação do resultado

provisório da Prova Prática, divulgação do resultado provisório da Avaliação
Presencial da Cota Racial e divulgação da Classificação Provisória.
2.3. No Capítulo 13. Da Classificação Final dos Candidatos, fica incluído o item 13.2.1,
conforme segue:
13.2.1. O edital de Resultado Final e Classificação Provisória e/ou final conterão as
seguintes informações: número da inscrição, nome do candidato, documento, data de
nascimento, acertos das disciplinas, nota objetiva, nota peça processual (se houver),
nota da avaliação de títulos (se houver), nota total e classificação provisória e/ou
final.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de Abertura
01/2020.
Campinas, 25 de maio de 2021.

VALTER APARECIDO GREVE
DIRETOR PRESIDENTE

