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CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

 
EDITAL DE RETOMADA DO CONCURSO PARA OS DE CARGOS AGENTE DE MANUTENÇÃO, 

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, COPERIA, MOTORISTA, PROCURADOR 
LEGISLATIVO E TELEFONISTA 

 
A Câmara Municipal de Suzano, por seu Presidente, com o acompanhamento da Comissão Especial 
de Acompanhamento especialmente nomeada pela Portaria nº 288/2019, de 24 de outubro de 2019. 
 
Considerando o lapso temporal decorrido, informado e publicado no Edital de Suspensão do Concurso 
para os cargos de Agente de Manutenção, Analista de Tecnologia da Informação, Copeira, Motorista, 
Procurador Legislativo e Telefonista, datado de 25 de setembro de 2020. 
 
RESOLVE: 
 

a) RETOMAR as atividades relativas ao Concurso Público ± Edital nº 01/2019;  
 
b) INFORMAR que a aplicação das provas objetiva para todos os cargos e prático-profissional 
para o cargo de Procurador Legislativo estão previstas para ocorrer em 30 de janeiro de 2022 
nos termos do Edital de Convocação a ser publicado em época oportuna na ³,PSUHQVD�2ILFLDO�GR�
0XQLFtSLR�GH�6X]DQR´, e disponibilizado, como subsídio, no site da Câmara Municipal de Suzano 
(http://www.camarasuzano.sp.gov.br/) e da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na página 
deste Concurso Público, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
c) INFORMAR que a convocação oficial para a prova prática para os cargos de Copeira e de 
Motorista será publicada oportunamente QD� ³,PSUHQVD� 2ILFLDO� GR� 0XQLFtSLR� GH� 6X]DQR´, e 
disponibilizado, como subsídio, no site da Câmara Municipal de Suzano 
(http://www.camarasuzano.sp.gov.br/) e da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
d) INFORMAR que os candidatos que solicitaram a devolução da taxa de inscrição no período de 
suspensão do concurso tiveram as suas inscrições automaticamente canceladas, e, 
consequentemente, não fazem mais parte deste concurso público. 
 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

Suzano, 03 de janeiro de 2021. 
 
 

 
Ver. Leandro Alves de Faria 

Presidente 
Câmara Municipal de Suzano 


