
 

COMUNICADO 
EDITAL DE CONCURSO 

Nº 031/2020 
  

 
A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, Serviço Social           

Autônomo, pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de           

interesse coletivo e de utilidade pública, vinculado, por cooperação, à Secretaria           

Municipal de Desenvolvimento Econômico, sediada na Avenida São João, nº          

473, 4º andar, sala 18, Centro, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº             

21.154.061/0001-83, torna público nos termos do edital de concurso nº 031/2020,           

a alteração do cronograma de divulgação do resultado conforme segue abaixo:  

 

 

● Resultado Parcial: 14/12/2020 

  

.  
 

Por fim, para que sejam produzidos os efeitos legais, torna-se público o            

presente comunicado, mantidas inalteradas as demais disposições do Edital nº          

031/2020. 

 

São Paulo, 11 de dezembro de 2020.  

 

Agência São Paulo de Desenvolvimento  

ADE SAMPA 



 

COMUNICADO 
EDITAL DE CONCURSO 

Nº 031/2020 
  

 
A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, Serviço Social           

Autônomo, pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de           

interesse coletivo e de utilidade pública, vinculado, por cooperação, à Secretaria           

Municipal de Desenvolvimento Econômico, sediada na Avenida São João, nº          

473, 4º andar, sala 18, Centro, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº             

21.154.061/0001-83, torna público nos termos do edital de concurso nº 031/2020,           

a alteração do cronograma de divulgação do resultado conforme segue abaixo:  

 

 

● Resultado Parcial: 11/12/2020 

  

.  
 

Por fim, para que sejam produzidos os efeitos legais, torna-se público o            

presente comunicado, mantidas inalteradas as demais disposições do Edital nº          

031/2020. 

 

São Paulo, 10 de dezembro de 2020.  

 

Agência São Paulo de Desenvolvimento  

ADE SAMPA 



 

COMUNICADO 
EDITAL DE CONCURSO 

Nº 031/2020 
  

. 
A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, Serviço Social           

Autônomo, pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, de           

interesse coletivo e de utilidade pública, vinculado, por cooperação, à Secretaria           

Municipal de Desenvolvimento Econômico, sediada na Avenida São João, nº          

473, 4º andar, sala 18, Centro, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº             

21.154.061/0001-83, torna público nos termos do edital de concurso nº 031/2020           

a prorrogação das inscrições, conforme segue abaixo:  

 

● Período de Inscrição: 04/11/2020 a 04/12/2020 

● Sessão Pública: 07/12/2020 

● Resultado Parcial: 10/12/2020 

  

.  
 

Por fim, para que sejam produzidos os efeitos legais, torna-se público o            

presente comunicado, mantidas as demais disposições do Edital nº031/2020 

 

São Paulo, 24 de novembro de 2020.  

 

Agência São Paulo de Desenvolvimento  

ADE SAMPA 


