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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA/SP 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022 

(RETIFICAÇÃO Nº 05) 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA/SP, através do INSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO, torna pública a Retificação nº 
05, do Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2022, em função da nova aplicação das provas 
Objetivas (todos os cargos) e das Discursivas (quando houver): 
 
 

1. DAS ALTERAÇÕES 

1.1. No Anexo IV, para as fases referenciadas, LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO 

COMO CONSTOU:  

 

ANEXO IV – CRONOGRAMA 

ATENÇÃO! Todas as datas abaixo são prováveis, sujeitas a alterações, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato acompanhar os eventos, nos meios informados no 
presente Edital. 

INÍCIO 
HORÁRIO 

INÍCIO 
TÉRMINO 

HORÁRIO 

TÉRMINO 
EVENTOS 

27/01/2023 10:00 31/01/2023 23:59 

Prazo para que os candidatos que não desejarem continuar no 
Concurso Público, formalizem através de e-mail 
(devolucao.portoferreira@nossorumo.org.br)  a desistência de sua 
inscrição e a devolução do valor da taxa de inscrição. 

03/02/2023 15:00    

Publicação do Edital de Convocação para as Provas Objetivas (todos 
os cargos) e das Discursivas (207 - Auxiliar Administrativo, 321 – 
Professor de Educação Básica I (PEB I), 322 - Professor de Educação 
Especial, 324 – Psicopedagogo). 

12/02/2023      Aplicação das provas objetivas e discursivas.  

13/02/2023 15:00    Divulgação do gabarito provisório das provas objetivas. 

13/02/2023 00:00 14/02/2023 23:59 Período de correção cadastral. 

13/02/2023 10:00 14/02/2023 23:59 Prazo recursal contra a aplicação das provas objetivas. 

14/02/2023 10:00 15/02/2023 23:59 Prazo recursal contra o gabarito provisório. 

14/02/2023 10:00 15/02/2023 23:59 
Período de disponibilização dos cadernos de questões das provas 
objetivas 

03/03/2023 15:00    
Divulgação do resultado provisório das provas objetivas, discursivas e 
avaliação de títulos, sem identificação dos nomes dos candidatos e da 
Convocação para Audiência Pública. 

06/03/2023      Audiência Pública 

10/03/2023 15:00    
Publicação do resultado provisório das provas objetivas, discursivas e 
avaliação de títulos, com identificação dos nomes dos candidatos. 

10/03/2023 15:00    
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o gabarito 
provisório 

10/03/2023 15:00    Divulgação do gabarito definitivo. 

10/03/2023 15:00    
Divulgação das folhas de respostas das provas objetivas, discursivas e 
resposta esperada da prova discursiva. 
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INÍCIO 
HORÁRIO 

INÍCIO 
TÉRMINO 

HORÁRIO 
TÉRMINO 

EVENTOS 

13/03/2023 10:00 14/03/2023 23:59 
Prazo recursal contra o resultado provisório das provas objetivas, 
discursiva, avaliação de títulos e classificação provisória. 

24/03/2023 15:00    
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 
provisório das provas objetivas, discursivas, avaliação de títulos e 
classificação provisória. 

24/03/2023 15:00    
Publicação do resultado final das provas objetivas, discursivas e 
avaliação de títulos. 

24/03/2023 15:00    

Publicação do Edital de Convocação para a Prova Prática para os cargos 
101 – Carpinteiro, 102 – Eletricista, 103 - Eletricista de Auto, 104 – 
Encanador, 105 – Mecânico, 106 – Motorista, 107 - Motorista de 
Transporte Coletivo, 108 - Motorista de Transporte Escolar, 109 - 
Operador de Máquinas, 110 – Pedreiro, 111 – Pintor e 112 – 
Serralheiro. 

24/03/2023 15:00    
Publicação do Edital de Convocação para o Curso de Formação para 
os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Controle de 
Endemias. 

27/03/2023   31/03/2023   
Aplicação do Curso de Formação para os cargos de Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Controle de Endemias. 

01 e/ou 02/04/2023      Aplicação das provas de aptidão práticas. 

03/04/2023 10:00 04/04/2023 23:59 Prazo recursal contra a aplicação das provas de aptidão práticas. 

14/04/2023 10:00   
Publicação do resultado provisório do das provas de aptidão práticas e 
do Curso de Formação. 

17/04/2023 15:00 18/04/2023  23:59 
Prazo recursal contra o resultado provisório das provas de aptidão 
Práticas e Curso de Formação. 

28/04/2023 15:00    
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado 
provisório das provas de aptidão prática e curso de formação. 

28/04/2023 15:00    Publicação do Edital de Resultado Final e Homologação. 

 

2. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

2.1. Os candidatos que não tiverem mais disponibilidade ou não desejarem concorrer às vagas do 
Concurso Público, em função da nova data de realização das provas, conforme cronograma 
divulgado no item 1.1., poderão no período de 27 à 31/01/2023, solicitar a desistência de sua 
inscrição e a devolução da taxa de inscrição (paga por ocasião da inscrição) no e-mail 
(devolucao.portoferreira@nossorumo.org.br). 
 
Para tanto, o candidato deverá informar no referido e-mail os dados que seguem: 

➢ CPF; 
➢ NOME; 
➢ NÚMERO DE INSCRIÇÃO; 
➢ CÓDIGO E NOME DO CARGO; 
➢ DADOS BANCÁRIOS: 

• NOME DO CORRENTISTA; 
• CÓDIGO E NOME DO BANCO; 

• AGÊNCIA; 
• CONTA CORRENTE COM O DÍGITO; 
• CHAVE DO PIX. 

 
2.2. Os depósitos de devolução somente serão realizados em contas que correspondam ao nome e 
CPF, indicados na inscrição.  
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2.3. No caso de mais de uma inscrição, o candidato deverá enviar os dados correspondentes, para 
cada inscrição a ser cancelada. 
 
2.4. As solicitações que não atendam ao especificado no item 2.1 (faltando dados, dados incompletos 
e/ou errados, em outros e-mails ou locais fora do estabelecido neste capítulo etc.) e/ou que forem 
realizadas de forma extemporânea ao período e horário estabelecidos no Anexo IV, constante da 
Retificação de nº 05, não serão atendidas. 
 
2.5. O prazo para devolução do valor da taxa de inscrição (paga) é de 10 (dez) dias corridos a contar 
do término do prazo estabelecido no Anexo IV – Retificado. 
 
2.6. Para as inscrições realizada/deferidas por Isenção da Taxa de Inscrição, não haverá 
devolução. Caso o candidato não compareça, será considerado ausente. 
 
 
 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de Abertura de Inscrições nº 

01/2022. 

 
Porto Ferreira/SP, 27 de janeiro de 2023. 
 
 

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA 

PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA 


