CODEN – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2020
EDITAL DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES (EAI)
E DE RERRATIFICAÇÃO DOS ITENS 2.7 AO 2.11; DOS ITENS 5.16 AO 5.16.2 E DO ANEXO IV – DO CRONOGRAMA PREVISTO

1.

A CODEN – Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa – Concessionária de Água e Esgoto TORNA PÚBLICO o edital de
reabertura de inscrições do Concurso Público, regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para preenchimento,
mediante contratação, de 13 (treze) vagas para os cargos adiante descritos, sob organização e aplicação da Fundação para o
Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP.

2.

A CODEN – Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa – Concessionária de Água e Esgoto TORNA PÚBLICO o edital de
rerratificação aos itens relacionados abaixo.

3.

Leia-se como segue e não como constou:

II – DAS INSCRIÇÕES
2.7. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 24 de Novembro de 2020 às 23h59min de 17 de Dezembro de 2020 (horário oficial
de Brasília), exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br.
2.8. Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das inscrições:
a) acessar o site www.vunesp.com.br;
b) localizar, no site, o “link” correlato a este Concurso Público;
c) ler, na íntegra e atentamente, este Edital;
d) preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição;
d.1. optar pelo cargo que deseja concorrer, conforme consta do item 1.2., deste Edital;
e) transmitir os dados da inscrição, clicando no botão “Enviar Solicitação”;
f) imprimir o boleto bancário; e,
g) efetuar o pagamento correspondente da taxa de inscrição, até a data-limite de 18 de Dezembro de 2020, em qualquer agência
bancária, atentando para o horário bancário, conforme tabela a seguir:

Cargo Código

VALOR (R$) DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Ensino Fundamental

45,00

Ensino Médio

57,00

Ensino Superior

83,00

4. Leia-se como segue e não como constou:
2.10. Amparado pela Lei Municipal nº 2.426/2010, poderá o candidato solicitar a isenção no pagamento da taxa de inscrição, obedecendo aos
seguintes procedimentos:
a) acessar o site www.vunesp.com.br, no período de 10 horas de 24 de Novembro de 2020 às 23h59min de 25 de Novembro de
2020;
b) localizar, no site, o “link” deste Concurso Público;
c) acessar o “link” do requerimento de isenção da taxa de inscrição;
d) preencher total e corretamente esse requerimento;
e) transmitir os dados, conforme informação constante na página;
f) imprimir a declaração de que as informações prestadas são verdadeiras, e, quando for o caso, imprimir, também, a(s)
declaração(ões) específicas, assinando-a(s);
g) fazer o upload na área do candidato – até as 23h59min do dia 25 de Novembro de 2020 –, dos seguintes documentos:
g.1. requerimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição assinado;
g.1.1. No caso de candidato desempregado, que estiver, no mínimo, há 6 (seis) meses nesta condição e desde
que seja munícipe da cidade de Nova Odessa (Lei Municipal 2.426/2010 ARTIGO 1º):
A comprovação será mediante apresentação (foto ou cópia dos arquivos digitais) dos seguintes documentos:
1) Carteira de Trabalho (CTPS) - numeração e série da carteira;
2) da Qualificação Civil (nome, local de nascimento, estado, data de nascimento, filiação, documento)
3) do Contrato de Trabalho com as devidas anotações de encerramento do vínculo empregatício – data
de saída e assinatura do empregador;
1

CODEN – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO
4) em que não conste mais nenhum vínculo empregatício;
5) comprovante de endereço em que prove que é munícipe da cidade de Nova Odessa (conta de água,
luz, ou telefone).
h.1. No caso de candidato doador de sangue (Lei Municipal 2.426/2010 ARTIGO 3º):
I - Documento(s) que comprove(m) – no mínimo – 3 (três) doações de sangue, no prazo de 12 meses, retroativos à
data do encerramento das inscrições deste Concurso Público em se tratando de doador do sexo masculino (desconsiderando-se, para este
efeito, eventual prorrogação do período de inscrições);
II - Documento(s) que comprove(m) – no mínimo – 2 (duas) doações de sangue, no prazo de 12 meses, retroativos à
data do encerramento das inscrições deste Concurso Público em se tratando de doador do sexo feminino (desconsiderando-se, para este
efeito, eventual prorrogação do período de inscrições);
Esse(s) documento(s) oficial(ais) deverá(ão) ser expedido(s) pela(s) respectiva(s) entidade(s) coletora(s) de sangue,
contendo:
a) nome completo do doador;
b) CPF do doador (se for o caso);
c) RG do doador;
d) dados referentes à doação.
2.10.1. Não serão considerados os documentos entregues por outro meio que não o estabelecido no item 2.10., alínea g deste Edital.
2.10.2. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste Edital terá indeferido seu pedido de isenção do pagamento
da taxa de inscrição.
2.10.3. Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de documentos após a entrega da
devida documentação.
2.10.4. Às 23h59 min de 25 de Novembro de 2020, o requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição não estará
mais disponibilizado no site.
2.10.5. Todas as informações prestadas no requerimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e nas declarações
firmadas são de inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos documentos entregues, tornando-se nulos todos os atos
deles decorrentes, além de sujeitar-se o candidato às penalidades previstas em lei, em caso de irregularidade constatada.
2.10.6. O candidato deverá, a partir das 14 horas de 02 de Dezembro de 2020, acessar o site www.vunesp.com.br e verificar o
resultado da solicitação pleiteada.
2.10.7. O candidato que tiver:
a) seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido terá automaticamente sua inscrição efetivada, não havendo
necessidade de qualquer outro procedimento.
b) seu pedido de isenção de taxa de inscrição indeferido e queira protocolar/interpor recurso deverá observar o disposto
no Capítulo IX deste Edital.
2.10.8. A partir das 14 horas de 12 de Dezembro de 2020, o candidato deverá acessar o site www.vunesp.com.br e verificar o
resultado do recurso interposto.
2.10.09. O candidato que tiver o recurso indeferido e queira participar deste Certame, deverá acessar novamente o “link” próprio na
página deste Concurso Público, no site www.vunesp.com.br, digitar seu CPF, imprimir o boleto bancário, bem como proceder ao
correspondente pagamento, com o valor da taxa de inscrição plena, até a data limite de 18 de Dezembro de 2020, devendo observar o
disposto no item 2.9. e subitens deste Edital.
2.10.09.1. O candidato que não obtiver o benefício da isenção da taxa de inscrição deverá proceder ao recolhimento do valor
da taxa para ter sua inscrição efetivada.
2.11. Às 23h59 min de 17 de Dezembro de 2020, a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais disponibilizados no site.

5. Leia-se como segue e não como constou:

5.16. Da realização das provas:
5.16.1. As provas objetivas têm data prevista para sua realização em 21 de Fevereiro de 2021 conforme quadro abaixo, devendo o
candidato observar, total e atentamente, o disposto nos itens e subitens deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento:
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HORÁRIO DE REALIZAÇÃO
CARGOS

DA PROVA OBJETIVA

Ajudante Geral
Encanador
Motorista – Veículos Pesados
Operador de Máquinas
Pedreiro
Almoxarife
Eletricista

9h

Escriturário
Mecânico de Manutenção
Motorista – Administração
Técnico de Informática
Técnico em Saneamento
Técnico em Segurança do Trabalho
Advogado

Advogado (Prático Profissional)
Assistente Social
Contador

14h30

Engenheiro
Engenheiro Químico

5.16.1.1. A prova prático-profissional somente para o cargo de ADVOGADO tem data prevista para sua realização em 21
de Fevereiro de 2021, às 14h30min, devendo o candidato observar, total e atentamente, o disposto nos itens e subitens deste Capítulo, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
5.16.2. A confirmação da data e do horário e as informações sobre o local e sala para a realização das provas/fases, deverão ser
acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado na imprensa escrita ou eletrônica do município de Nova
Odessa, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

6 - Ficam ratificadas as demais disposições constantes do Edital de Abertura de Inscrição nº 001/2020, publicado no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Nova Odessa.

Nova Odessa, 17 de Novembro de 2020.

Comissão do Concurso CODEN
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ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO
ATIVIDADES

DATAS PREVISTAS

Início das inscrições

24/11/2020

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição

De 24 a 25/11/2020

Data-limite para entrega da documentação referente à solicitação de isenção de taxa de inscrição
Divulgação – somente no site www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas – do deferimento/ indeferimento de
pedidos de isenção de taxa de inscrição
Período para interposição de recurso referente ao indeferimento de pedidos de isenção de taxa de inscrição
Divulgação do resultado – somente no site www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas – da análise de
recurso(s) referente(s) ao indeferimento de pedidos de isenção de taxa de inscrição
Término das inscrições

25/11/2020
02/12/2020
De 03 a 04/12/2020
14/12/2020
17/12/2020

Vencimento do Boleto Bancário

18/12/2020

Publicação da lista de solicitações de condições especiais para realização da prova
Período para interposição de recurso referente ao indeferimento de solicitações de condições especiais para
a realização da prova
Divulgação do resultado – somente no site www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas – da análise de
recurso(s) referente(s) ao indeferimento de solicitações de condições especiais para a realização da prova
Publicação:
- da lista de candidatos inscritos com deficiência;
- da convocação para as provas objetivas (todos os cargos em concurso)

19/01/2021

Aplicação:
- das provas objetivas (todos os cargos em concurso)

De 20 a 21/01/2021
29/01/2021

11/02/2021

21/02/2021

Disponibilização (no site www.vunesp.com.br, a partir das 10 horas):
- de caderno de questões de cada uma das provas objetivas (todos os cargos em concurso)
22/02/2021
Nas publicações oficiais do Município de Nova Odessa, de Edital de Divulgação de Gabaritos (das provas
objetivas de todos os cargos em concurso)
Período para interposição de recurso referente ao gabarito das provas objetivas (todos os cargos em
concurso)
Nas publicações oficiais do Município de Nova Odessa, de Edital de divulgação:
- de análise de recurso(s) referente(s) aos gabaritos das provas objetivas;
- de resultado das provas objetivas;
- de classificação prévia (cargos com fase única), contendo a lista de classificação prévia geral e a lista de
classificação prévia especial);
- da lista de candidatos a serem convocados para a realização de prova prática;
- de lista de candidatos habilitados que terão a prova prático-profissional corrigida
Período para interposição de recurso referente:
- ao resultado das provas objetivas (todos os cargos em concurso);
- da classificação prévia (cargos com fase única), contendo a lista de classificação prévia geral e a lista de
classificação prévia especial);
Vista da Prova Objetiva
Nas publicações oficiais do Município de Nova Odessa, de Edital de divulgação:
- da análise de recurso(s) referente(s) ao resultado das provas objetivas
- da análise de recurso(s) referente(s) à classificação prévia;
- da lista de classificação final (cargos com fase única), contendo a lista de classificação final geral e a lista
de classificação final especial;
- do resultado da nota da prova prático-profissional;
Período para interposição de recurso referente:
- do resultado das prova prático profissional;
- da classificação prévia, contendo a lista de classificação prévia geral e a lista de classificação prévia
especial);

De 23 a 24/02/2021

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

Vista da Prova Prático-Profissional
Nas publicações oficiais do Município de Nova Odessa, de Edital de divulgação:
- da análise de recurso(s) referente(s) ao resultado da prova prático profissional
- da análise de recurso(s) referente(s) à classificação prévia;
- da lista de classificação final, contendo a lista de classificação final geral e a lista de classificação final
especial.

A definir

Convocação para Prova Prática
Aplicação da Prova Prática para o cargo de cargos de Ajudante Geral, Encanador, Operador de Máquinas e
Pedreiro.

A definir

Publicação dos Resultados:
- da nota da prova prática;
- da classificação prévia
Período para interposição de recurso referente:
- da nota da prova prática;
- da classificação prévia

A definir

A definir

A definir

A definir
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Nas publicações oficiais do Município de Nova Odessa, de Edital de divulgação:
- da análise de recurso(s) referente(s) a nota da prova prática;
- da análise de recurso(s) referente(s) a classificação prévia.
- da lista de classificação final, contendo a lista de classificação final geral e a lista de classificação final
especial
Homologação
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