
 
 

ERRATA DO EDITAL 
 

Com o objetivo de assegurar a plena lisura no processo de seleção de estagiários da Prefeitura 
Municipal de Buri, Edital 01/2020 para estudantes do Nível Superior o Centro de Integração 
Empresa Escola (CIEE), retifica as alterações das datas a seguir:  
 
Onde se lê:  
 
7. DO RESULTADO  
 
7.1 O resultado provisório dos aprovados no processo seletivo será divulgado no site do CIEE 
www.ciee.org.br, no dia 02/06/2020. 
 
7.2 Os recursos referentes ao resultado provisório, só será aceito, no dia 03/06/2020, conforme 
cronograma, por meio do e-mail (Itapetininga@ciee.org.br). 
 
7.3 Se o resultado dos recursos referente ao resultado provisório for deferido a retificação será 
publicada junto com a lista oficial dos aprovados que está prevista para divulgação no dia 
10/06/2020, no site do CIEE (www.ciee.org.br). 
 
 
ANEXO – II 
CRONOGRAMA 
 

 
DATAS PREVISTAS 

 
Período de Inscrições e Provas On-line 

30/04/2020 à 
11/05/2020 

 
Divulgação do Gabarito e Caderno de Questões 13/05/2020 

 
Período de Recursos referente às Questões 14/05/2020 

 
Lista Provisória de Aprovados 02/06/2020 

 
Período de Recursos referente à lista provisória 03/06/2020 

 
Lista Oficial de Aprovados 10/06/2020 

 
Leia-se:  
 
7. DO RESULTADO  
 
7.1 O resultado provisório dos aprovados no processo seletivo será divulgado no site do CIEE 
www.ciee.org.br, no dia 25/05/2020. 

http://www.ciee.org.br/
mailto:Itapetininga@ciee.org.br
http://www.ciee.org.br/


 
 
7.2 Os recursos referentes ao resultado provisório, só será aceito, no dia 26/05/2020, conforme 
cronograma, por meio do e-mail (Itapetininga@ciee.org.br). 
 
7.3 Se o resultado dos recursos referente ao resultado provisório for deferido a retificação será 
publicada junto com a lista oficial dos aprovados que está prevista para divulgação no dia 
05/06/2020, no site do CIEE (www.ciee.org.br). 
 
 
ANEXO – II 
CRONOGRAMA 
 

 
DATAS PREVISTAS 

 
Período de Inscrições e Provas On-line 

30/04/2020 à 
11/05/2020 

 
Divulgação do Gabarito e Caderno de Questões 13/05/2020 

 
Período de Recursos referente às Questões 14/05/2020 

 
Lista Provisória de Aprovados 25/05/2020 

 
Período de Recursos referente à lista provisória 26/05/2020 

 
Lista Oficial de Aprovados 05/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buri, 19 de Maio de 2020. 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE 
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