
 

 

 

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2020 
 

 

O Prefeito do Município de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos do artigo 37,  

da Constituição Federal, tendo em vista o equívoco constatado na impressão das provas (núcleo comum de conteúdo 

programático) e visando evitar qualquer questionamento relativo à isonomia entre os candidatos participantes no referido 

certame e a lisura do Concurso Público nº 01/2020, com base nos princípios constitucionais da Legalidade, Moralidade, 

Impessoalidade e Autotutela da Administração Pública, faz saber que ficam anuladas as Provas Escritas Objetivas, 

aplicadas em 16 de maio de 2021, do período vespertino, para os cargos de Assistente Social / Bibliotecário / Diretor 

de Escola / Engenheiro de Segurança do Trabalho / Enfermeiro / Farmacêutico / Médico Clínico Geral (não houve 

candidatos presentes)  e Médico Veterinário. 

 
Ficam, desde já, COMUNICADOS por meio deste Edital, os CANDIDATOS PRESENTES à data da Prova (conforme 

Lista de Presença e Ata de Sala assinada) realizada em 16/05/2021 no período vespertino, dos cargos de 

Assistente Social / Bibliotecário / Diretor de Escola / Engenheiro de Segurança do Trabalho / Enfermeiro / 

Farmacêutico e Médico Veterinário, para que tomem ciência deste Edital de Comunicado da REAPLICAÇÃO da Prova 

Escrita Objetiva, esta etapa, somente ocorrerá, aos candidatos presentes à data da prova (conforme Lista de Presença 

e Ata de Sala assinada), as demais etapas não sofreram nenhuma alteração.  

 

O novo Cronograma com a data, local e horário de aplicação desta etapa, será divulgado posteriormente, 

com a maior brevidade possível. 

 
Será divulgado no endereço eletrônico www.globalconcursos.org.br, na página do referido certame, bem como enviado 

através do email cadastrado pelo candidato,  o Edital de Convocação aos candidatos habilitados nas condições 

estabelecidas neste Edital, onde constará o nome do candidato, sala e local  de reaplicação da Prova Escrita Objetiva. 

 
Dessa forma, permanecem inalteradas as demais condições do Edital nº01/2020 do Concurso Público para a Prefeitura 

Municipal de São Manuel. 

 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 
 

 
 
 

São Manuel, 11 de junho de 2021. 
 
 
 

Ricardo Salaro Neto 

                       Prefeito Municipal 
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