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ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL 06 – CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA (CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO) E RETIFICAÇÃO DO
CRONOGRAMA OFICIAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições
legais, faz saber que fará realizar neste Município, através da empresa Planexcon - Gestão
Pública e Empresarial S/S Ltda., com supervisão da Comissão Examinadora do Concurso nº
02/2019, nomeada pela Portaria nº 062/2019, TORNA PÚBLICO o presente de edital de
CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA dos candidatos ao cargo de auxiliar de serviços
gerais – masculino e de RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA OFICIAL.
Nos moldes consignados no Comunicado nº 03, em virtude das fortes chuvas que
acometeram a cidade de Tatuí na data do dia 02 de junho de corrente ano, o local de prova
ficou impossibilitado de receber qualquer dos testes que se realizariam, pelo que se decidiu
pelo seu cancelamento.
Nestes termos, CONVOCA PARA A PROVA PRÁTICA todos os candidatos ao cargo de
auxiliar de serviços gerais – masculino, aprovados e classificados, conforme descrito nos
itens 8.1 e 9 do Edital nº 01 e relacionado no Anexo I, a comparecerem com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos, munidos do documento original com foto, no dia 16
(dezesseis) de junho de 2019, até às 09h00, na Secretaria de Obras e Infraestrutura,
localizada na Avenida Domingos Bassi, n° 1000 - Jardim Junqueira, Tatuí/SP.
Ressaltamos a todos os candidatos que se submeterão à prova prática, que observem
também as diretrizes e informações apresentadas no Comunicado nº 02, disponível nos sites
www.tatui.sp.gov.br e www.planexcon.com.br.
Em virtude da alteração da prova prática do cargo de auxiliar de serviços gerais – masculino,
visando uma melhor organização e padronização dos atos relacionados ao presente
concurso, informa que o resultado da prova prática dos demais cargos (auxiliar de serviços
gerais feminino e prática em poda e corte) bem como a respectiva classificação provisória,
seguira conforme o novo cronograma retificado, abaixo descrito:
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ATIVIDADES / ATOS
Divulgação do Resultado/Notas e Classificação Provisória (todos os
cargos)
Período de Interposição de Recursos referente a nota da prova prática e
Classificação Provisória Geral
Divulgação do Julgamento dos Recursos, Classificação Definitiva e
Homologação Final

DATA
22/06/2019
24/06/2019 e
25/06/2019
29/06/2019

E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos interessados, o
extrato deste edital estará disponível para consulta em Jornal de circulação do município, e
na íntegra nos sites www.tatui.sp.gov.br e www.planexcon.com.br, e na sede da Prefeitura
Municipal de Tatuí.

Tatuí, 06 de junho de 2019.
MARIA JOSÉ PINTO VIEIRA DE CAMARGO
PREFEITA MUNICIPAL
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