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A Prefeitura Municipal de Potim/SP no uso de suas atribuições legais, torna público a             

1ª RETIFICAÇÃO do Processo Seletivo Público – Edital 01/2020, que objetiva 

retificar os seguintes conteúdos: 

 

 

 Nova data para realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha; 

 Cronograma com a readequação das novas datas das etapas do Processo 

Seletivo. 

 

 

Ficam todos os candidatos inscritos convocados para a realização da Prova Objetiva 

de Múltipla escolha no dia 29/11/2020, em locais e horários a serem divulgados no 

dia 24/11/2020, na forma definida no Edital 01/2020. Ressaltamos que as datas de 

realização da prova objetiva poderão sofrer alteração devido às medidas de 

prevenção e enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus. 

 

Os candidatos deverão acompanhar todas as publicações e atualizações no site 

www.reisauditores.com.br. 

 

Devido às medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus, 

para realização das provas objetivas é obrigatório o uso de máscara. Será fornecido 

álcool gel e respeitado o distanciamento social entre os candidatos. 

 

 

Segue abaixo o Cronograma com as novas datas: 

 

 

 

 

 

http://www.reisauditores.com.br/
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

24/11/2020 
A partir das 
17h00min. 

 
Divulgação da Planilha indicando 

o local e horário de realização das 
Provas Objetivas de Múltipla 

Escolha. 

 
 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 

Potim/SP, e nos sites 
www.reisauditores.com.br  

www.potim.sp.gov.br 

29/11/2020 - 
Realização da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha. 
Local e horário de realização: a divulgar dia 

24/11/2020 

30/11/2020 

 

A partir das 
17h00min. 

 

Divulgação dos gabaritos da 
Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 

Potim/SP, e nos sites 
www.reisauditores.com.br  

www.potim.sp.gov.br 

 

01/12/2020 
a 

03/12/2020 

24 horas  
 

Prazo para protocolo de recurso 

sobre os gabaritos da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha para 

todos os Empregos Públicos. 
 

www.reisauditores.com.br 

15/12/2020 
A partir das 
17h00min. 

Divulgação do julgamento dos 
recursos sobre os gabaritos da 

Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha, divulgação do Gabarito 
Oficial e divulgação do Resultado 

Provisório.  

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 

Potim/SP, e nos sites 
www.reisauditores.com.br  

www.potim.sp.gov.br 

16/12/2020 

a 
18/12/2020 

24 horas  
 

Prazo para protocolo de recurso 
sobre o Resultado Provisório 

www.reisauditores.com.br 

23/12/2020 
A partir das 

17h00min 

Julgamento dos recursos sobre o 

Resultado Provisório.  

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
Potim/SP, e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.potim.sp.gov.br 

23/12/2020 
A partir das 
17h00min 

 

 
Divulgação do Resultado Final 
Definitivo apto à homologação 

pela Prefeita Municipal. 
 

 
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 

de Potim/SP, e nos sites 
www.reisauditores.com.br  

www.potim.sp.gov.br 

 
 

 

 

Reis & Reis Auditores Associados, 12 de novembro de 2020. 
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