PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 001/2020

EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2020 DE 12 DE MARÇO DE 2020
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
1ª RETIFICAÇÃO
O Prefeito do Município de São Roque do Canaã/ES, no uso de suas atribuições legais, com base na legislação
vigente, notadamente a Lei Orgânica Municipal, Leis Municipais nº 406/2007, 564/2009 e suas alterações, bem
como o Art. 37, inciso II da Constituição Federal, por meio do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação - IDCAP,
torna pública a 1ª retificação do edital de abertura do Concurso Público nº 001/2020 da Prefeitura Municipal de
São Roque do Canaã/ES.

1. ONDE SE LÊ:
7. DA CANDIDATA LACTANTE
7.1.
A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala
reservada, desde que o requeira no formulário de inscrição, observando os procedimentos a seguir:
7.2.
A lactante deverá apresentar-se, no dia da aplicação da prova, no respectivo horário para o qual foi
convocada, com o acompanhante e a criança.
7.3.
A criança deverá ser acompanhada de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado
pela candidata), permanecendo em ambiente reservado sendo proibido o uso de objetos eletrônicos como
aparelhos celulares, Notebook, Tablet, Ipod, Ipad, Iphone, e outros aparelhos que permitam a comunicação de
informações e dados.
7.4.
Não será permitida a permanência de crianças que não sejam lactentes.
7.5.
Não será disponibilizado, pelo IDCAP, responsável para a guarda da criança, e a sua ausência acarretará à
candidata a impossibilidade de realização da prova.
7.6.
Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da
sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
7.7.
Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo
vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com
a candidata.
7.8.
Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

LEIA-SE:
7. DA CANDIDATA LACTANTE
7.1.
Conforme previsto na Lei nº 13.872/2019, fica assegurado à lactante o direito de amamentar seus filhos de
até 6 (seis) meses de idade durante a realização da prova, desde que o requeira no formulário de inscrição.
7.2.
Terá o direito de amamentação a mãe lactante cujo filho tiver até 6 (seis) meses de idade no dia da
realização de prova, sendo que a prova da idade será feita mediante declaração no ato de inscrição para o concurso
e apresentação da respectiva certidão de nascimento durante sua realização.
7.3.
A lactante deverá apresentar-se, no dia da aplicação da prova, no respectivo horário para o qual foi
convocada, com a criança lactente e um único acompanhante (familiar ou terceiro indicado pela candidata), que
será a responsável pela guarda da criança durante o período necessário.
7.4.
A pessoa acompanhante somente terá acesso ao local das provas até o horário estabelecido para
fechamento dos portões e ficará com a criança em sala reservada para essa finalidade, sendo proibido o uso de
objetos eletrônicos como aparelhos celulares, notebook, tablet, Ipod, Ipad, Iphone, e outros aparelhos que
permitam a comunicação de informações e dados.
7.5.
A mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 (duas) horas, por até 30 (trinta)
minutos, por filho.
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7.5.1. Durante o período de amamentação, a candidata lactante ausentar-se-á temporariamente da sala de prova
e será acompanhada por fiscal.
7.5.2. O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização da prova, em igual período.
7.6.
Não será permitida a permanência de crianças que não sejam lactentes.
7.7.
Não será disponibilizado, pelo IDCAP, responsável para a guarda da criança, e a sua ausência acarretará à
candidata a impossibilidade de realização da prova.
7.8.
Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e um fiscal, sendo
vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com
a candidata.

2. ONDE SE LÊ:
10.2. A aplicação da Prova Objetiva será realizada em data conforme estipulado no Cronograma (Anexo I) deste
Edital, em turno conforme estipulado na tabela abaixo:
TURNO

HORÁRIO

Vespertino

13:00 às 17:00

LEIA-SE:
10.2. A aplicação da Prova Objetiva será realizada em data conforme estipulado no Cronograma (Anexo I) deste
Edital, em turno conforme estipulado na tabela abaixo:
TURNO

HORÁRIO

Vespertino

14:00 às 18:00

3. ONDE SE LÊ:
ANEXO I – CRONOGRAMA
EVENTO
Período de Inscrições
Solicitação de atendimento especial para prova
Solicitação de inscrição para vagas reservadas (PcD)
Solicitação de isenção da taxa de inscrição
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
Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD)
Recursos contra o indeferimento das inscrições
Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para prova

DATA PREVISTA
24/03/2020 a 23/04/2020
24/03/2020 a 23/04/2020
24/03/2020 a 23/04/2020
24/03/2020 a 26/03/2020
07/04/2020
07/04/2020 a 08/04/2020
15/04/2020
24/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020 a 30/04/2020
29/04/2020 a 30/04/2020
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Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas
(PcD)
Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento
especial para prova
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrição para
vagas reservadas (PcD)
Homologação das inscrições deferidas
Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva
Realização da prova objetiva e redação (quando houver)
Divulgação de gabarito preliminar da prova objetiva
Recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva
Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva
Resultado da prova objetiva
Recursos contra o resultado da prova objetiva
Resultado dos recursos contra o resultado da prova objetiva
Resultado preliminar da redação
Recursos contra o resultado preliminar da redação
Resultado dos recursos contra o resultado da redação
Resultado final

29/04/2020 a 30/04/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
10/05/2020
11/05/2020
11/05/2020 a 12/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
19/05/2020 a 20/05/2020
21/05/2020
28/05/2020
28/05/2020 a 29/05/2020
04/06/2020
04/06/2020

LEIA-SE:
ANEXO I – CRONOGRAMA
EVENTO
Período de Inscrições
Solicitação de atendimento especial para prova
Solicitação de inscrição para vagas reservadas (PcD)
Solicitação de isenção da taxa de inscrição
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
Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD)
Recursos contra o indeferimento das inscrições
Recursos contra o resultado das solicitações de atendimento especial para prova
Recursos contra o resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas
(PcD)
Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento
especial para prova
Resultado dos recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrição para
vagas reservadas (PcD)

DATA PREVISTA
24/03/2020 a 16/06/2020
24/03/2020 a 16/06/2020
24/03/2020 a 16/06/2020
24/03/2020 a 26/03/2020
07/04/2020
07/04/2020 a 08/04/2020
15/04/2020
17/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020 a 24/06/2020
23/06/2020 a 24/06/2020
23/06/2020 a 24/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
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Homologação das inscrições deferidas
Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva
Realização da prova objetiva e redação
Divulgação de gabarito preliminar da prova objetiva
Recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva
Resultado dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva
Resultado da prova objetiva
Recursos contra o resultado da prova objetiva
Resultado dos recursos contra o resultado da prova objetiva
Resultado preliminar da redação
Recursos contra o resultado preliminar da redação
Resultado dos recursos contra o resultado da redação
Resultado final

30/06/2020
30/06/2020
05/07/2020
06/07/2020
06/07/2020 a 07/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020 a 15/07/2020
22/07/2020
31/07/2020
31/07/2020 a 01/08/2020
10/08/2020
10/08/2020

Os demais itens do Edital seguem inalterados.
São Roque do Canaã/ES, 23 de abril de 2020.

RUBENS CASOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

Instituto de Desenvolvimento e Capacitação
IDCAP
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