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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 SIMPLIFICADO Nº 02/2021 

1ª. Retificação 

 

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro, pessoa jurídica de direto público, inscrita sob o nº 

46.668.596/0001-01, com Sede na Rua Capitão Neco, nº 118, Centro, torna público  o presente 

edital de retificação, conforme segue: 

 
 

1. O item 4.1 passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

4.1 As inscrições dos Candidatos somente serão efetivadas pela internet através do 
preenchimento do Formulário Específico, no site www.cruzeiro.sp.gov.br e o envio da 
documentação através do e-mail (ps2221@cruzeiro.sp.gov.br) até o dia 29/03/2021 . Não 
serão aceitas documentações fora desse período. As inscrições estão totalmente isentas 
do pagamento de taxas.  

 

2. O Anexo II (Cronograma) sofre as seguintes alterações:  

a) O envio de títulos e experiência profissional (Certificados de cursos, graduação, 

pós, extensão, etc...; comprovação de experiência profissional), conforme item 

5.1 e Anexo III do edital, deve  ocorreregues no período de 24/03/2021 a 

29/03/2021. Portanto, a data final para o  envio das referidas documentações 

pelo e-mail ps2221@cruzeiro.sp.gov.br não mais será dia 28/03/2021 e sim  

29/03/2021. O período para inscrições continua inalterado (até 

28/03/2021). 

b) A data de Avaliação Médica não mais será dia  03/04/2021 e sim 05/04/2021. 
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Segue o novo cronograma: 

 

CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital 24 de março de 2021 

Inscrições no Processo Seletivo, via 

internet  www.cruzeiro.sp.gov.br 

e envio de títulos e experiência 

profissional 

24/03/21 à 28/03/21 

Envio de títulos e experiência 

profissional (Certificados de cursos, 

graduação, pós, extensão, etc...; 

comprovação de experiência 

profissional), conforme item 5.1 e 

Anexo III do edital 

24/03/2021 à 29/03/2021 

Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas 

30/03/21 

Prazo Recurso 31/03/21 

Divulgação do Resultado Final 02/04/21 

Avaliação médica 05/04/21 

 

 

 

 

Cruzeiro, 27  de março  de 2021. 

Danilo de Almeida Rezende 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 


