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CRONOGRAMA ATUALIZADO 

CONCURSO PÚBLICO IMA 01/2020 
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA   

 
 

A INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A – IMA e a CONSESP – 

Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., no que se refere ao 

Concurso Público regido pelo Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2020, publicado 

no Diário Oficial Eletrônico do Município de Campinas em 10/01/2020, 

DISPONIBILIZA em razão das novas datas a alteração no Capítulo 16 – CRONOGRAMA 

PREVISTO, conforme previsão no item 16.1 do Edital, que passa a ter a seguinte 

redação:   

 

16. CRONOGRAMA PREVISTO  
 

EVENTO DATA 

Período de Reabertura de Inscrições 22/01 a 21/02/2021 

Solicitação de Isenção da taxa de inscrição 25 a 29/01 

Resultado da análise da documentação para solicitação 

de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
05/02 

Recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção 

do valor do pagamento da taxa de inscrição 
06 e 07/02 

Resultado do recurso contra o indeferimento da 

solicitação de isenção do valor de pagamento da taxa de 

inscrição 
12/02 

Último dia para pagamento do boleto referente à 

inscrição 
22/02 

Homologação das inscrições 05/03 

Recurso contra o indeferimento da homologação das 

inscrições 
08 e 09/03 

Resultado do recurso contra o indeferimento da 

homologação das inscrições 
15/03 

Edital de Convocação para as Provas Objetivas 06/05 

Data de aplicação das Provas Objetivas 16/05 

Divulgação do Gabarito Oficial e das Provas, no site 17/05 

Prazo para interposição de recursos referente questões 

da prova e gabarito. 
18 e 19/05 
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Divulgação das respostas aos recursos referentes 

questões da prova e gabarito 
10/06 

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas 11/06 

Interposição de recursos sobre o resultado das provas 

objetivas 
14 e 15/06 

Divulgação das respostas aos recursos referente 

resultado do Concurso Público 
23/06 

Publicação da Classificação Final 23/06 

Convocação para Heteroidentificação dos Negros Data a ser divulgada 

Homologação do Resultado Final do Concurso Data a ser divulgada 

 
16.1. O cronograma acima pré-estabelecido poderá sofrer alterações e/ou 
modificações pela Comissão Organizadora do Concurso Público, sendo que o CONSESP 
manterá, em seu site www.consesp.com.br, cronograma atualizado. 

Frise-se ainda o item 3.15 do Edital que estabelece: “Os candidatos NÃO 
receberão convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade 
do candidato o acompanhamento das publicações referentes a este Concurso 
Público.” 

  

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

Campinas, 13 de abril de 2021. 

 

 

MARIO ARMANDO GOMIDE GUERREIRO  EDNA DO NASCIMENTO ZAGUE 
Diretor Administrativo Financeiro   Gerente de Recursos Humanos 
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