PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - RJ
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL No 01/2020
Retificação 10

Retificação nº 10 ao Edital 01/2020
Novo cronograma do concurso público para os cargos de Artífice de Obras e Serviços
Públicos: Bombeiro, Eletricista, Pedreiro; Coveiro; Mecânico de Veículos e Máquinas
Pesadas; Merendeira; Motorista; Operador de Máquinas Pesadas; Tratorista Agrícola;
Guarda Municipal - Feminino e Guarda Municipal – Masculino.

O Prefeito Municipal de Paty do Alferes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar o Edital nº 01/2020, conforme se segue:
Acrescenta-se ao item 1.10 as etapas e prazos relativos às provas práticas e de aptidão
física:
ETAPA
DATA PREVISTA
Aplicação das provas práticas para os cargos e proporções
27 e 28/11/21
estabelecidos no item 5.4.1 deste Edital
Aplicação da prova de aptidão física para os cargos e proporções
28/11/21
estabelecidos no item 5.5.1 deste Edital
Divulgação dos resultados das provas práticas e testes de aptidão
01/12/21
física
Recursos contra os resultados das provas práticas e testes de aptidão física
02 e 03/12/21
Publicação da síntese dos recursos contra pontuação nas provas práticas e
15/12/21
testes de aptidão física
Divulgação do resultado final do Concurso Público para os cargos de
Artífice de Obras e Serviços Públicos: Bombeiro, Eletricista, Pedreiro;
Coveiro; Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas; Merendeira;
16/12/21
Motorista; Operador de Máquinas Pesadas; Tratorista Agrícola; Guarda
Municipal - Feminino e Guarda Municipal – Masculino.

Os itens 5.4.5 e 5.5.4 do Edital passam a vigorar com a seguinte redação:
5.4.5. A convocação dos candidatos para realização das provas práticas, previstas para os dias
27 e 28 de novembro de 2021, será feita por Edital de Convocação que será divulgado nos sites
www.ibam-concursos.org.br e www.patydoalferes.rj.gov.br, assim como no Mural de Atos da
Prefeitura de Paty do Alferes e nos demais meios de comunicação julgados convenientes pela
Comissão de Concurso Público.
5.5.4. A convocação dos candidatos para realização da prova de aptidão física, prevista para o
dia 28 de novembro de 2021, será feita por meio de Edital de Convocação que será divulgado
nos sites www.ibam-concursos.org.br e www.patydoalferes.rj.gov.br, assim como no Mural Oficial
de Atos da Prefeitura de Paty do Alferes.
Os demais itens do citado Edital permanecem com a mesma redação.

Paty do Alferes, 11 de novembro de 2021.
Eurico Pinheiro Bernardes Neto
Prefeito Municipal

