CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE ESTADO DE ALAGOAS
CONCURSO PÚBLICO 01/2020

A Câmara Municipal de Feira Grande-AL, no uso de suas atribuições legais, com base na
legislação vigente, notadamente na Lei Complementar Nº 396/2019, bem como o Art. 37,
inciso II da Constituição Federal, através da Comissão Especial instituída pela Portaria nº
002/2020 e a empresa FUCAP, tornam público a PRORROGAÇÃO DA DATA DE
PAGAMENTO E APLICAÇÃO DA PROVA e algumas etapas do Concurso Público da Câmara
Municipal de Feira Grande.
Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades públicas
sobre medidas para combater a disseminação do Covid19;
Considerando o princípio da publicidade norteador da Administração Pública, que implica na ampla
divulgação de todos os seus atos internos e externos;
Considerando o princípio da legalidade e o princípio da igualdade e vinculação aos termos do Edital
01/2020 do Concurso Público.
Decidem:
I - Prorrogar a data de pagamento até dia 01 de junho de 2020 devido a situação de emergência causada pela
pandemia do novo coronavírus (Covid19), que gerou o isolamento e distanciamento social, horário reduzido de
atendimento bancário e também fechamento de algumas agências bancárias;
II - Fica adiada a aplicação das Provas Objetivas previstas para ocorrerem no dia 31 de maio de 2020 para 28 de
junho 2020.
III - Em virtude de todas as situações citada acima, retifica-se o cronograma de atividades contido no
anexo I, passando a ter o seguinte cronograma:
ANEXO I-CRONOGRAMA
EVENTO
Publicação do Edital de Abertura

DATA PREVISTA
17/03/2020

Impugnações contra o Edital

17/03/2020 e 18/03/2020

Resultado das impugnações contra o Edital
Período de Inscrições

19/03/2020
20/03/2020 a 08/05/2020

Solicitação de atendimento especial para prova

20/03/2020 a 08/05/2020

Solicitação de isenção da taxa de inscrição

20/03/2020 e 23/03/2020

Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição
Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de
inscrição
Resultado dos recursos contra resultado da solicitação de isenção da
taxa de inscrição
Data limite para pagamento da taxa de inscrição
Divulgação das inscrições deferidas
Resultado das solicitações de atendimento especial para prova
Homologação das inscrições deferidas
Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva
Realização da prova objetiva
Divulgação de gabarito preliminar
Recursos contra o gabarito preliminar
Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar
Resultado preliminar da prova objetiva
Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva
Resultado dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva
Homologação do resultado final

FUCAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA

30/03/2020
31/03/2020
03/04/2020
01/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
08/06/2020
09/06/2020
28/06/2020
29/06/2020
30/06/2020 e 01/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
09/07/2020 e 09/07/2020
17/07/2020
20/07/2020

12/05/2020

