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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EDITAL DE  

ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E DATA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 01/2021 

 A Prefeitura Municipal de Novais, Estado de São Paulo, torna público o presente 
edital de alteração de datas conforme segue: 
 
 CONSIDERANDO o Edital de Retificação nº 01, publicado em 03 de novembro de 
2021 que altera os requisitos de alguns dos cargos ofertados no presente certame; 
 
 DETERMINO a alteração do prazo final do período de inscrições, bem como, 
consequentemente do prazo para pagamento da taxa de inscrição e da data de aplicação 
das provas, ficando assim definidas: 
 
DAS INSCRIÇÕES: 
 5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: Serão realizadas através de 
formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico www.phoenixconcursos.com.br, 
das 9 horas do dia 27 de outubro de 2021 até às 24 horas do dia 22 de novembro de 
2021. 
5.2.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 23 de novembro de 
2021. 
 
DAS PROVAS: 
8.1. As provas objetivas serão realizadas no dia 12 de dezembro de 2021 em horários e 
locais a serem divulgados após a homologação das inscrições, conforme item 4. 
 
8.25.2As provas práticas serão realizadas no dia 9 de janeiro de 2021 em horários e 
locais a serem divulgados após a publicação do resultado das provas objetivas, conforme 
item 4. 
 
 Os candidatos que se inscreveram e já efetuaram o pagamento do valor referente a 
taxa de inscrição e em virtude da alteração das datas de aplicação das provas não 
tiverem mais o interesse em participar do certame, poderão requerer a devolução do valor 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

pago a título de taxa de até o dia 30 de novembro de 2021, diretamente no endereço 
eletrônico www.phoenixconcursos.com.br, área do candidato. 

 
Ficam ratificadas as demais disposições do edital do certame em referência. 
 

 
Prefeitura do Município de Novais 

NOVAIS – SP em 05 de novembro de 2021. 
 
 
 

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO 
Prefeito Municipal 

 

http://www.phoenixconcursos.com.br/
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