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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUÍ – TATUÍPREV 

CONCURSO PÚBLICO 

PARA OS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E PROCURADOR AUTÁRQUICO  

(ref. EDITAL Nº 001/2020) 

 

EDITAL Nº 005/2021 

DIVULGA A RETOMADA DAS ATIVIDADES RELATIVAS À REALIZAÇÃO DO CONCURSO E O 

CRONOGRAMA ATUALIZADO 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE TATUÍ – TATUÍPREV, no 

âmbito de sua competência e, especialmente para cuidar do Concurso Público de que 

trata o Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais nº 001/2020 

(publicado/divulgado no site do Instituto de Previdência Própria do Município de Tatuí – 

TATUÍPREV em 12/02/2020) e Republicado (no site do Instituto de Previdência Própria do 

Município de Tatuí – TATUÍPREV em 13/02/2020) 

 

1) CONSIDERANDO: 

a) os princípios da administração pública da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade e da eficiência; 

b) a edição da Lei Complementar Federal nº 173, de 27/05/2020, sancionada pelo 

Governo Federal nessa mesma data, que “estabelece o Programa Federativo de 

Enfrentamento  ao  Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que alterou a Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e deu 

outras providências”; 

c) que este Concurso Público, à época da publicação da citada Lei Complementar 

Federal, estava com o seu cronograma cumprido até a fase de divulgação da 

estatística de inscritos, o que se deu por disponibilização no site da Fundação VUNESP, 

em 06/04/2020; 

d) que este Concurso teve divulgada/publicada, no site do Instituto de Previdência 

Própria do Município de Tatuí – TATUÍPREV em 15/04/2020 a suspensão das 

“aplicações das provas de que trata o Edital de Abertura de Inscrições e Instruções 

Especiais nº 001/2020, publicado/divulgado no site do Instituto de Previdência Própria 

do Município de Tatuí – TATUÍPREV em 12.02.2020 e republicado 13.02.2020, marcadas 
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para o dia 10 de maio de 2020, em função da pandemia do Vírus COVID-19 e em 

atenção às medidas emergenciais adotadas em todo o País”; 

e) as notícias diárias publicadas em veículos de comunicação relativamente à 

diminuição das curvas de contágio do COVID-19, mantidas(dos) as orientações e os 

cuidados essenciais e necessários ao distanciamento social.  

 

2) DIVULGA/TORNA PÚBLICA: 

a) a retomada das atividades relativas a este Concurso Público; 

b) que, em estrito cumprimento aos dispositivos constantes da Lei Complementar 

Federal nº 173/2020, após a competente homologação dos trabalhos relativos a este 

Concurso Público, o(s) futuro(s) ato(s) de nomeação observarão as restrições 

impostas pelo art. 8º, IV e V, da Lei Complementar Federal nº 173/2020;  

c) o cronograma previsto para a RETOMADA das atividades deste Concurso Público 

(correspondente ao Anexo V do Edital de Abertura de Inscrições), passa a figurar com 

a seguinte redação: 

ANEXO V 

CRONOGRAMA PREVISTO 
 

DATAS 

PREVISTAS 
EVENTOS 

19/07/2021 Publicação do edital de retomada do concurso previsto. 

27/08/2021 Publicação da convocação das provas. 

05/09/2021 Aplicação da prova objetiva e da prova prático-profissional 

09/09/2021 Publicação do gabarito. 

As demais datas serão informadas oportunamente. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

desconhecimento, é expedido o presente Edital.  

 

Tatuí, 19 de julho de 2021 

 

Rosan Paes Camargo Filho 

Diretor Presidente Instituto de Previdência Própria do Município de Tatuí - TATUÍPREV 


