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Retificação nº 02 ao Edital 01/2020 
 
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: 

 
 
No Anexo I 
 
A nomenclatura do cargo 087 passa a ser Técnico em Raios X (Técnico em Radiologia). 
 
Fica alterada a carga horária do cargo 005- Auditor Fiscal de Tributos para 20 horas semanais. 
 
A descrição sintética do cargo 078 - Monitor Escolar é a apresentada a seguir: compreende os cargos 
que se destinam em acompanhar e monitorar alunos no transporte escolar, nos intervalos e movimentações 
dentro da escola, bem como na entrada e saída, zelando por condutas de segurança. 
 
O requisito para provimento do cargo 058- Turismólogo é Curso Superior em Turismo. 
 
Os itens 1.4.1, 1.10, 3.4.1, 4.19, 4.25.6 a, 4.25.7, 4.25.11 e 4.25.14 do Edital passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
1.4.1. Os documentos mencionados acima (solicitação de condição especial e laudo médico) deverão ser 
entregues no Posto de Atendimento definido no item 4.19 - no período de 08/06 a 25/06/20 ou enviados 
por meio de carta simples com AR ou Sedex com AR, durante o período de inscrição - compreendido de 
26/05/20 a 25/06/20, para o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, Núcleo de 
Concursos, situado na Rua Buenos Aires, nº 19 – Centro – Rio de Janeiro/ RJ – CEP: 20070-021. 
 
1.10. O cronograma de atividades previsto do Concurso Público é o disposto abaixo: 

EETTAAPPAA  DATA PREVISTA 

Publicação do Edital na Imprensa Oficial do Município de Paty do Alferes 30/04/20 

Período de inscrição pela Internet 26/05 a 25/06/20 

Período de inscrição pelo Posto de Atendimento 08/06 a 25/06/20 

Data limite para pagamento do boleto bancário 26/06/20 

Data para verificar se a inscrição foi deferida 30/06/20 

Prazo para solicitação de isenção 08 a 10/06/20 

Divulgação dos pedidos de isenção 17/06/20 

Recursos contra pedidos de isenção negados 18 e 19/06/20 

Divulgação das respostas aos recursos contra isenção indeferida 24/06/20 

AApplliiccaaççããoo  ddaass  pprroovvaass  oobbjjeettiivvaass  26/07/20 

Publicação oficial dos gabaritos preliminares das provas objetivas nos sites e no 
Mural de Atos da Prefeitura 

27/07/20 

Recursos contra gabaritos preliminares das provas objetivas 
28/07 a 31/07 e 

03/08/20 

PPuubblliiccaaççããoo  ddoo  rreessuullttaaddoo  ppaarrcciiaall  ((nnoottaass  nnaass  pprroovvaass  oobbjjeettiivvaass))  ee  ddaa  ssíínntteessee  

ddooss  rreeccuurrssooss  ccoonnttrraa  ggaabbaarriittooss  nnooss  ssiitteess  
24/08/20 

Disponibilização do cartão-resposta para consulta, no site www.ibam-
concursos.org.br na opção Área do candidato 

24/08/20 

Recursos contra o resultado parcial (pontuação nas provas objetivas) 
25/08 a 28/08 e 

31/08/20 

Publicação da síntese dos recursos contra o resultado parcial 08/09/20 

Envio dos títulos para os aprovados nas provas objetivas dos cargos de 
Ensino Superior e Magistério, de acordo com as proporções definidas no 
item 5.3.1 deste Edital 

25 a 27/08/20 

Aplicação das provas práticas e de aptidão física para os cargos e 
proporções estabelecidos nos itens 5.4.1 e 5.5.1 deste Edital 

12 e 13/09/20 
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EETTAAPPAA  DATA PREVISTA 

Divulgação dos resultados das provas práticas, testes de aptidão física e 
prova de títulos 

14/09/20 

Recursos contra os resultados das provas práticas, testes de aptidão física e prova 
de títulos 

15/09 a 18/09 e 
21/09/20 

Publicação da síntese dos recursos contra pontuação nas provas práticas, testes 
de aptidão física e prova de títulos 

25/09/20 

Divulgação do resultado final do Concurso Público 28/09/20 

 
3.4.1. Os candidatos com deficiência deverão entregar o laudo médico em envelope fechado no Posto de 
Atendimento, definido no item 4.19 - no período de 08/06 a 25/06/20 ou enviar por meio de carta 
simples com AR ou Sedex com AR, durante o período de inscrição, para o Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal – IBAM. Na parte externa do envelope na identificação do Remetente, além do 
endereço completo do candidato e CEP deverá constar o número da inscrição, o nome do candidato e o 
cargo para o qual está concorrendo e no campo do destinatário, além do endereçamento correto ao Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal, deverá constar o concurso público a que se refere e a respectiva 
etapa, tudo conforme indicam os quadros abaixo: 
 
4.19. No período de 08/06 a 25/06/20, será disponibilizado microcomputador para viabilizar a efetivação da 
inscrição dos candidatos que não dispõem, por qualquer motivo, de acesso à Internet, no Posto de 
Atendimento, localizado no Centro Cultural Maestro José Figueira - Rua Vereador Caio Figueira 
Vasconcelos, no 22 - Centro, Paty do Alferes/ RJ, nos horários de 8h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00, de 
segunda à sexta-feira. 
 
4.25.6. a) realizar o pré-cadastramento de seus dados pessoais, pela Internet, no site www.ibam-
concursos.org.br ou no Posto de Atendimento definido no item 4.19, no período de 08 a 10 de 
junho de 2020, acessando a opção Cargos disponíveis no link do Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Paty do Alferes/RJ e escolher o cargo para o qual deseja pleitear isenção. Logo em 
seguida, o candidato deverá preencher o Formulário de inscrição, e antes de confirmar a inscrição, 
conferir todos os dados, inclusive a denominação do cargo e seu respectivo código.  
 
4.25.7. O candidato deverá entregar, pessoalmente, os documentos mencionados acima (boleto 
bancário e cópia da documentação exigida), no Posto de Atendimento, localizado no Centro Cultural 
Maestro José Figueira - Rua Vereador Caio Figueira Vasconcelos, no 22 - Centro, Paty do Alferes, nos 
horários de 8h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00, no período de 08 a 10/06/20. 
 
4.25.11. O resultado da análise da documentação apresentada na inscrição do candidato contemplado 
será dado a conhecer nos sites do IBAM e da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes e no Mural Oficial 
de Atos da Prefeitura, cabendo exclusivamente ao candidato a responsabilidade de conferir, no dia 
17/06/20, se teve seu pedido de isenção do valor de inscrição deferido. 
 
4.25.14. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão de Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Paty do Alferes e entregues para registro no Posto de Atendimento, localizado no 
Centro Cultural Maestro José Figueira - Rua Vereador Caio Figueira Vasconcelos, no 22 - Centro, Paty 
do Alferes, nos horários de 8h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00, nos dias 18 e 19/06/20. 
 
 
Os demais itens do citado Edital permanecem com a mesma redação. 
 
 
 
 

Paty do Alferes, 15 de maio de 2020. 
 
 

Eurico Pinheiro Bernardes Neto 
Prefeito Municipal 
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