
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

CONCURSO  PÚBLICO 01/2020 

40º Concurso Público da Prefeitura Municipal de Diadema 

 
 

COMUNICADO Nº 01/2020 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, no uso de suas atribuições legais, e o INSTITUTO 

ZAMBINI, a respeito da realização da Prova Objetiva ao Concurso Público 01/2020 dessa Prefeitura, e, 

considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) nos termos declarados pela 

Organização Mundial da Saúde, e atendendo às recomendações do Decreto nº 64.862 de 13 de março 

de 2020, decidem: 

 
Pela suspensão da Prova Objetiva, previamente agendada para o dia 29/03/2020, conforme 

Cronograma publicado em Edital de Abertura, sendo a mesma reagendada para data posterior. 

 

A decisão de suspensão da Prova Objetiva é medida temporária e emergencial de prevenção 

de contágio COVID-19, e em momento oportuno encaminhará novas publicações ao candidato 

informando-lhes a respeito da nova data da Prova Objetiva. 

 

Por fim, o Instituto Zambini informa que o candidato deverá acompanhar as publicações 

constantes no site www.zambini.org.brde modo a verificar as informações relativas ao seu certame. 

 
 

abaixo: 

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos nos meios de atendimento dispostos 
 
 
Telefone: (11) 5594-8441 

E-mail: atendimento@zambini.org.br 
 
 

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

 
Diadema, 19 de março de 2020. 

 
Sérgio Luiz Lucchini 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

Prefeitura Municipal de Diadema 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA – SP 

40º CONCURSO PÚBLICO Edital Nº  01/2020 

 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2020 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA – SP, no uso de suas atribuições legais, e o 

INSTITUTO ZAMBINI, a respeito do Cronograma do 40º Concurso Público Edital Nº 01/2020, 

considerando a continuidade das medidas de prevenção do COVID-19, e recomendações da 

Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria Municipal da Saúde e atendendo 

aos Decretos do Governo do Estado e do Município de Diadema, informam que ficam prorrogados 

os prazos de inscrição no certame e demais fases iniciais do Concurso Público, conforme segue: 

 

ETAPA DATA 

Período de Inscrições. De 27 de abril de 2020 a 31 de julho de 2020 

Período de solicitação de ingresso ao certame 

como Portador de Necessidades Especiais, 

nome social e demais condições de acesso. 

De 27 de abril de 2020 a 31 de julho de 2020 

Data da Prova Objetiva *A ser determinada 

 

Por fim, o Instituto Zambini informa que a data da prova será agendada e adicionada ao 

Cronograma do certame no momento em que o plano de reabertura do Governo do Estado atingir a 

fase segura, sem comprometimento à saúde pública. 

 

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos nos meios do e-mail 

atendimento@zambini.org.br. 

 

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

 

Diadema, 07 de julho de 2020 

 

Sérgio Luiz Lucchini 

Secretário de Gestão de Pessoas 

Prefeitura Municipal de Diadema 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

CONCURSO PÚBLICO 01/2020 

40º Concurso Público da Prefeitura Municipal de Diadema 

 

 

COMUNICADO Nº 03/2020 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, no uso de suas atribuições legais, e o INSTITUTO 

ZAMBINI, a respeito da realização da Prova Objetiva ao Concurso Público 01/2020 dessa Prefeitura, 

e, considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) nos termos declarados 

pela Organização Mundial da Saúde, e atendendo às recomendações do Decreto nº 64.862 de 13 de 

março de 2020, e suas posteriores prorrogações, tendo em vista a continuação das medidas de 

prevenção de contágio da pandemia, decidem: 

 

1- Prorrogar as inscrições relativas ao Concurso Público CP 01/2020 da Prefeitura do 

Município de Diadema até o dia 31 de maio de 2020. 

 

Por fim, o Instituto Zambini informa que o candidato deverá acompanhar as publicações 

constantes no site www.zambini.org.br de modo a verificar as informações relativas ao seu certame. 

 

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos nos meios de atendimento dispostos 

abaixo:  

E-mail: atendimento@zambini.org.br  

 

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

 

Diadema, 11 de maio de 2020. 

 

 

Prefeitura Municipal de Diadema 
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