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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 01/2016 

A CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

Retificação nº 01/2018 do Edital do Concurso Público nº 01/2018, conforme segue: 

1. Onde se lê: 

DO CRONOGRAMA PREVISTO* 

DATA ATO 

05 de março de 2018 a 05 de abril 
de 2018  

Período de Inscrições via internet. 

05 e 06 de março de 2018 
Prazo para solicitação de isenção de taxa de 
inscrição. 

07 de março de 2018 
Prazo para envio da documentação de isenção 
de taxa de inscrição. 

16 de março de 2018  
Deferimento e indeferimento das solicitações de 
isenção da taxa de inscrição. 

21 de março de 2018 
Decisão dos recursos em face do resultado da 
solicitação de isenção de taxa de inscrição. 

05 de março de 2018 a 05 de abril 
de 2018 

Prazo para encaminhar documentação referente 
às pessoas com deficiência e prazo para envio 
de títulos. 

13 de abril de 2018 
Deferimento e indeferimento das solicitações de 
pessoas com deficiência. 

16 e 17 de abril de 2018 
Prazo para recurso em face do resultado de 
indeferimento das solicitações de pessoas com 
deficiência. 

19 de abril de 2018 
Decisão dos recursos em face do resultado de 
indeferimento das solicitações de pessoas com 
deficiência.  

27 de abril de 2018 Convocação às Provas Objetivas. 

06 de maio de 2018 Aplicação das Provas Objetivas. 

07 de maio de 2018 
Divulgação do gabarito no site 

www.zambini.org.br. 

09 e 10 de maio de 2018 Prazo de recurso da Prova Objetiva.  

18 de maio de 2018 
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova 
Objetiva no site www.zambini.org.br  

21 e 22 de maio de 2018 
Prazo para Recurso do Resultado Preliminar da 
Prova Objetiva 

30 de maio de 2018 
Divulgação da Classificação Final e 
Homologação. 

*As datas poderão ser alteradas, o candidato deverá acompanhar as publicações no site 

www.zambini.org.br.  
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2. Leia-se: 

DO CRONOGRAMA PREVISTO* 

DATA ATO 

05 de março de 2018 a 05 de abril 
de 2018  

Período de Inscrições via internet. 

05 e 06 de março de 2018 
Prazo para solicitação de isenção de taxa de 
inscrição. 

07 de março de 2018 
Prazo para envio da documentação de isenção 
de taxa de inscrição. 

16 de março de 2018  
Deferimento e indeferimento das solicitações de 
isenção da taxa de inscrição. 

21 de março de 2018 
Decisão dos recursos em face do resultado da 
solicitação de isenção de taxa de inscrição. 

05 de março de 2018 a 05 de abril 
de 2018 

Prazo para encaminhar documentação referente 
às pessoas com deficiência. 

13 de abril de 2018 
Deferimento e indeferimento das solicitações de 
pessoas com deficiência. 

16 e 17 de abril de 2018 
Prazo para recurso em face do resultado de 
indeferimento das solicitações de pessoas com 
deficiência. 

19 de abril de 2018 
Decisão dos recursos em face do resultado de 
indeferimento das solicitações de pessoas com 
deficiência.  

27 de abril de 2018 Convocação às Provas Objetivas. 

06 de maio de 2018 Aplicação das Provas Objetivas. 

07 de maio de 2018 
Divulgação do gabarito no site 

www.zambini.org.br. 

09 e 10 de maio de 2018 Prazo de recurso da Prova Objetiva.  

18 de maio de 2018 
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova 
Objetiva no site www.zambini.org.br  

21 e 22 de maio de 2018 
Prazo para Recurso do Resultado Preliminar da 
Prova Objetiva 

30 de maio de 2018 
Divulgação da Classificação Final e 
Homologação. 

*As datas poderão ser alteradas, o candidato deverá acompanhar as publicações no site 

www.zambini.org.br.  

As demais disposições do referido Edital se mantêm inalteradas.  

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente Edital. Em caso de dúvidas 

recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o SAC (11) 5594-8441, ou por e-mail: 

atendimento@zambini.org.br. 

 

Embu das Artes – SP, em 16 de março de 2018  

Presidente da Câmara Municipal 
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