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Retificação nº 03 ao Edital nº 02/2020
O Prefeito Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
resolve alterar o Edital nº 02/2020, conforme se segue:
Os itens 1.10, 6.2.1, 6.2.20 e 6.3.9.1 do Edital passam a vigorar com a seguinte
redação:
1.10. O cronograma de atividades do Concurso Público 02/2020 é o disposto abaixo:
ETAPA
DATA PREVISTA
Publicação do Edital nos sites do IBAM e da Prefeitura e
posteriormente nos demais meios de Comunicação definidos pela
19/10/20
Comissão de Concurso Público
Período de inscrição pela Internet
26/10 a 13/12/20
Data limite para pagamento do boleto bancário
14/12/20
Data para verificar se a inscrição foi deferida
16/12/20
Prazo para solicitação de isenção
26 a 28/10/20
Divulgação dos pedidos de isenção
25/11/20
Recursos contra pedidos de isenção negados
26 e 27/11/20
Divulgação das respostas aos recursos contra isenção indeferida
09/12/20
Aplicação das provas objetivas para os cargos de Enfermeiro e
11/09/21
Fisioterapeuta
Aplicação das provas para os cargos de Assistente Social,
Biólogo, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico de Ambulatório
(Especialistas), Médico Módulo de Família, Médico Socorrista,
12/09/21
Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Arquiteto, Economista,
Engenheiro Ambiental, Engenheiro (Civil), Engenheiro Civil,
Procurador Jurídico, Psicopedagogo e Turismólogo
Publicação da chave de correção da prova dissertativa para o cargo de
13/09/21
Procurador Jurídico
Publicação oficial dos gabaritos preliminares das provas objetivas
13/09/21
nos sites e no Mural de Atos da Prefeitura
Recursos contra gabaritos preliminares das provas objetivas
14 e 15/09/21
Publicação dos primeiros resultados (notas nas provas
13/10/21
objetivas) e da síntese dos recursos contra gabaritos nos sites
Disponibilização do cartão-resposta para consulta, através do site
13/10/21
www.ibam-concursos.org.br na opção Área do candidato
Recursos contra o resultado parcial (pontuação nas provas objetivas)
14 e 15/10/21
Publicação da síntese dos recursos contra o resultado parcial
22/10/21
Envio dos títulos para os aprovados nas provas objetivas, de
14 a 18/10/21
acordo com as proporções definidas no item 6.3.1 deste Edital
Publicação do resultado da prova dissertativa para o cargo de
17/11/21
Procurador Jurídico, de acordo com as regras do Edital
Divulgação do resultado da prova de títulos
17/11/21
Recursos contra os resultados da prova dissertativa e de títulos
18 e 19/11/21
Publicação da síntese dos recursos contra pontuação na prova
29/11/21
dissertativa e de títulos
Divulgação do resultado final do Concurso Público 02/2020
30/11/21
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6.2.1. As provas serão aplicadas nas datas e horários estabelecidos a seguir:
Cargos: Enfermeiro e Fisioterapeuta
Data: 11 de setembro de 2021
Abertura do portão: 14h00
Fechamento do portão: 15h00
Início das provas: 15h10
Duração das provas: 3 horas
Cargos: Assistente Social, Biólogo, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico de
Ambulatório (Especialistas), Médico Módulo de Família, Médico Socorrista,
Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo
Data: 12 de setembro de 2021
Abertura do portão: 8h00
Fechamento do portão: 9h00
Início das provas: 9h10
Duração das provas: 3 horas
Cargos: Arquiteto, Economista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro (Civil), Engenheiro
Civil, Psicopedagogo e Turismólogo
Data: 12 de setembro de 2021
Abertura do portão: 14h00
Fechamento do portão: 15h00
Início das provas: 15h10
Duração das provas: 3 horas
Cargo: Procurador Jurídico
Data: 12 de setembro de 2021
Abertura do portão: 14h00
Fechamento do portão: 15h00
Início das provas: 15h10
Duração das provas: 4 horas e 30 minutos
6.2.20. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia 13 de
setembro de 2021, no Mural Oficial de Atos da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, bem
como nos sites do IBAM, (www.ibam-concursos.org.br) e da Prefeitura Municipal de Cabo Frio
(www.cabofrio.rj.gov.br) e no informativo oficial do Município.
6.3.9.1. Os candidatos contemplados pelo item 6.3.1 deste edital deverão enviar seus títulos
autenticados, no período de 14 a 18 de outubro de 2021, 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:
Os demais itens do citado Edital permanecem com a mesma redação.
Cabo Frio, 30 de agosto de 2021.
José Bonifácio Ferreira Novellino
Prefeito

