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O Município de Pontal/SP, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor José Carlos Neves Silva, TORNA PÚBLICO o presente 
Edital para divulgar que, em virtude de inconsistência no sistema eletrônico da Caixa Econômica Federal para fins de emissão dos boletos, 
REABRE-SE O PERÍODO DE EMISSÃO DOS BOLETOS E O PRAZO PARA PAGAMENTO, conforme segue: 

  

1. NOVO PERÍODO PARA EMISSÃO DE BOLETOS: A emissão do boleto poderá ser realizada a partir desta publicação e até o dia 18 
de fevereiro de 2021, na área do candidato, pelo site www.objetivas.com.br, seguindo as regras do Edital de Abertura das 
Inscrições.  

 

2. NOVO PRAZO PARA PAGAMENTO: O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado a partir desta publicação e até o dia 18 
de fevereiro de 2021, impreterivelmente, com o boleto bancário impresso. 
 
3. DIVULGA NOVO CRONOGRAMA: Em virtude da necessidade de reabertura do período de emissão de boletos e do prazo para 
pagamento, o Cronograma de Execução do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021 passa a constar conforme segue:  

 

DATA EVENTOS 

17 a 18/02/2021 Novo período para emissão de boleto  

18/02/2021 Último dia de pagamento 

23/02/2021 Homologação preliminar das inscrições  

24/02/2021 Dia para interposição de recursos das inscrições - SITE 

26/02/2021 Homologação definitiva das inscrições e convocação para a prova objetiva  

07/03/2021 Aplicação da prova objetiva 

08/03/2021 Divulgação gabarito preliminar 

09/03/2021 Dia para interposição de recursos do gabarito preliminar - SITE 

15/03/2021 Gabarito definitivo, resultado preliminar da prova objetiva  

16/03/2021 Dia para interposição de recursos do resultado preliminar da prova objetiva - SITE 

18/03/2021 Resultado definitivo da prova objetiva e homologação final 

 

4.  O Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021 passa a constar com as alterações ora trazidas, restando ratificadas todas as demais 
disposições do Edital 001/2021. 

 
5. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do 
candidato. 
 
 Pontal/SP, 17 de fevereiro de 2021. 

  

  

 
 

José Carlos Neves Silva,  
Prefeito Municipal. 

Registre-se e publique-se.  

 

http://www.objetivas.com.br/

