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COMUNICADO – ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA OBJETIVA 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019 

 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA da 4ª Região, no uso de suas 
atribuições legais, por meio do INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, torna 
pública a necessidade de ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA OBJETIVA E O CRONOGRAMA DAS 
DEMAIS ETAPAS do Concurso Público de Provas para Provimento de Empregos vagos do seu Quadro 
de Pessoal, em razão da recomendação nº 32, de 14 de maio de 2019, do Ministério Público Federal do 
Estado de São Paulo (NF. nº 1.34.001.003097/2019) que versa sobre o regime jurídico da contratação, 
comunica que fica adiada a prova que realizar-se-ia no dia 16/06/2019. A nova data da prova e o 
cronograma com as datas das demais etapas, serão divulgadas através da Retificação nº 04, do Edital 
nº 01/2019. 

Ademais, ESCLARECE que não há prejuízo aos candidatos inscritos no presente Concurso Público, 
caso haja a alteração do regime de contratação, tendo em vista a previsão editalícia: 

14.8.1. Caso, a qualquer tempo após o início do Concurso Público, por motivos justificáveis, 
disposição legal, determinação judicial ou alteração do Regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) para qualquer outro, os aprovados e convocados deste Concurso Público de que 
trata este Edital serão aproveitados no novo regime. Os candidatos aprovados e admitidos 
submeter-se-ão ao regime de experiência, conforme previsão no Regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). 

Esclarece, ainda, que conforme especificado no Edital do Concurso Público, ANEXO VI - 
CRONOGRAMA, as datas e horários eram previstos, podendo sofrer ajustes em face à necessidade. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Comunicado. 

 

São Paulo/SP, 30 de maio de 2019. 
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