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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA 
 

AVISO Nº 001/2015  
 

Prezando pela maior comodidade para o candidato ao concurso, principalmente no 

que concerne a prazo para recursos diversos; 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Itupiranga PUBLICA O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ATUALIZADO, para fazer 

constar de acordo com o abaixo disposto, alterando inclusive a data de aplicação da 

prova objetiva: 

 

CRONOGRAMA ATUALIZADO 
 

ATIVIDADE DATA 

01 e 02 Lançamento do Edital. INALTERADOS 

03. Divulgação da relação dos candidatos inscritos (inscrições 
deferidas) 

27.04.2015 

04. Prazo para apresentação de recursos das inscrições 
indeferidas 

28 e 29.04.2015 

05. Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços 
e locais de aplicação da prova após analise dos recursos de 
indeferimento de inscrição. 

11.05.2015 

06. Aplicação das provas Objetivas. 17.05.2015 

07. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 19.05.2015 

08. Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas 
Objetivas. 

20 e 21.05.2015 

09. Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra 
os gabaritos das provas Objetivas. 

29.05.2015 

10. Divulgação do Resultado das Provas Objetivas 01.06.2015 

11. Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação 
da prova objetiva e ao resultado de que trata o item anterior. 

02 e 03.06.2015 

12. Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a 
pontuação da prova objetiva e ao resultado de que trata o item 
anterior. 

10.06.2015 

13. Entrega dos Títulos 11 e 12.06.2015 

14. Divulgação do Resultado Preliminar dos Títulos 19.06.2015 

15. Prazo para recurso contra o Resultado Preliminar de Títulos 22 e 23.06.2015 
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Teresina, 23 de abril de 2015. 

Comissão Organizadora do Concurso 

 

                                                           
1 A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente no 

resultado ora apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do candidato, cargo ou 

localidade. Não será permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas. 

16. Divulgação do Resultado do Recurso contra o Resultado 
Preliminar da Prova de Títulos e Divulgação do Resultado Final 

26.06.2015 

17. Prazo para Recurso contra o Resultado Final1 29 e 30.06.2015 

18. Divulgação do Resultado do julgamento dos Recursos contra o 
resultado final  

03.07.2015 

19. Publicação do resultado Final.  03.07.2015 


