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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL EP 01/2021 

 

Tendo em vista a retificação da Orientação Técnica EP 01/2020, a ser publicada em 27 de fevereiro de 

2021, e com o objetivo de garantir prazo adequado aos candidatos, o Diretor-Presidente da Escola do 

Parlamento, no uso de suas atribuições, resolve:  

I – Retificar o §1º. do art. 17º do Edital EP 01/2021, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

§1º. As inscrições serão recebidas a partir das 10h00 do dia 11 de fevereiro de 2.021, 

estendendo-se até as 23h59min do dia 05 de março de 2.021, tendo como referência o horário 

de Brasília. 

 

Leia-se: 

§1º. As inscrições serão recebidas a partir das 10h00 do dia 11 de fevereiro de 2.021, 

estendendo-se até as 23h59min do dia 17 de março de 2.021, tendo como referência o horário 

de Brasília. 

 

II – Retificar o art. 20 do Edital EP 01/2021, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

Art. 20. No dia 20 de março de 2020 será publicado no site da Escola do Parlamento e no Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo a lista com as inscrições deferidas. 

 

Leia-se: 

Art. 20. No dia 27 de março de 2020 será publicado no site da Escola do Parlamento e no Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo a lista com as inscrições deferidas. 

 

III – Retificar o § 1º do art. 21 do Edital EP 01/2021, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

§1º. O prazo para envio do recurso será do dia 22 de março de 2021 até às 23h59min do dia 

24 de março de 2021. 

 

Leia-se: 

§1º. O prazo para envio do recurso será do dia 29 de março de 2021 até às 23h59min do dia 31 de 

março de 2021. 

 

IV – Retificar o art. 22 do Edital EP 01/2021, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

Art. 22. No dia 1º de abril de 2021 será publicado no site da Escola do Parlamento e no Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo o resultado da análise dos recursos referentes ao processo de 

inscrição. 

 

Leia-se: 

Art. 22. No dia 6 de abril de 2021 será publicado no site da Escola do Parlamento e no Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo o resultado da análise dos recursos referentes ao processo de 

inscrição. 

V – Retificar o art. 25 do Edital EP 01/2021, passando a constar a seguinte redação: 



 

 

Onde se lê: 

 Art. 25. O resultado preliminar do processo de credenciamento será publicado no site da Escola 

do Parlamento e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo no dia 21 de abril de 2021.  

 

Leia-se: 

Art. 25. O resultado preliminar do processo de credenciamento será publicado no site da Escola 

do Parlamento e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo no dia 23 de abril de 2021.  

 

VI – Retificar o § 1º do art. 26 do Edital EP 01/2021, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

§1º. O prazo para envio do recurso será do dia 22 de abril de 2021 até às 23h59min do dia 25 

de abril de 2021. 

 

Leia-se: 

§1º. O prazo para envio do recurso será do dia 24 de abril de 2021 até às 23h59min do dia 27 

de abril de 2021. 

 

VII – Retificar art. 27 do Edital EP 01/2021, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

 Art. 27. O resultado final após apreciação dos recursos será publicado no site da Escola do 

Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo no 

dia 04 de maio de 2021. 

 

Leia-se: 

Art. 27. O resultado final após apreciação dos recursos será publicado no site da Escola do 

Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo no 

dia 05 de maio de 2021. 

 

VIII – Retificar o cronograma do Edital, previsto no art. 38, passando a constar a seguinte redação: 

 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital de Credenciamento no Diário Oficial do 

Município  
10/02/2021 

Período de Inscrição  

das 10h00 do dia 

11/02/2021 até às 

23h59min do dia 

17/03/2021 

Publicação da lista de inscrições deferidas  27/03/2021 

Interposição de recurso contra eventual indeferimento das 

inscrições  

29 até às 23h59min do 

dia 31/03/2021 



 

 

Publicação do resultado de recursos contra eventual 

indeferimento das inscrições 
06/04/2021 

Publicação do Resultado preliminar do processo de 

credenciamento 
23/04/2021 

Interposição de recurso contra Resultado preliminar do 

processo de credenciamento 

das 10h00 do dia 

24/04/2021 até às 

23h59min do dia 

27/04/2021 

Publicação do resultado do Recurso contra Resultado 

preliminar do processo de credenciamento e do Resultado 

final do processo de credenciamento 

05/05/2021 

 

 

São Paulo, 26 de fevereiro 2021 

 

Alexsandro Santos 

Diretor-Presidente da Escola do Parlamento 

 

 

 


