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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 

AVISO IMPORTANTE A TODOS OS CANDIDATOS 

 

Considerando a incompatibilidade física entre o grande número de candidatos 

inscritos e a limitada disponibilidade de vagas possíveis de uso para tais fins na 

estrutura municipal; 

 

Prezando pela máxima comodidade aos candidatos inscritos que devem fazer as 

provas com condições análogas; 

 

 

A Comissão Organizadora do Instituto Machado de Assis RESOLVE: 

 

01 – Dividir a aplicação da prova objetiva em duas fases da seguinte forma: 

Dia 29/05/2016: Cargos de Nível Superior e Cargos de Professor; 

Dia 05/06/2016: Cargos de Nível Fundamental e Médio. 

 

02 – Publicar o cronograma atualizado de acordo com estas novas datas de 

aplicação.  

 

A estrutura de atendimento do Instituto Machado de Assis encontra-se à 

disposição dos candidatos para retirar quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos. 

 

Teresina, 21 de maio de 2016. 

Comissão Organizadora do Concurso 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO  
 

 

ATIVIDADE DATA 

01. Lançamento do Edital. INALTERADA 

02. Período de inscrição (prorrogada) INALTERADA 

03. Divulgação da relação provisória dos candidatos inscritos (inscrições deferidas) – Para 
todos os cargos 

18/05/2016 

04. Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas – Para Todos os Cargos 19 e 20/05/2016 

05. Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços e locais de 
aplicação da prova após análise dos recursos de indeferimento de inscrição – Somente para 
os cargos de nível superior e professor 

24/05/2016 

06. APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS (1ª ETAPA DE APLICAÇÃO: SOMENTE PARA OS 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR) 

29/05/2016 

07. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar) – Somente para os cargos de 
superior e professor. 

30/05/2016 

08. Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas –  Somente para os 
cargos de superior e professor. 

01 e 02/06/2016 

05. Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços e locais de 
aplicação da prova após análise dos recursos de indeferimento de inscrição – Somente para 
os cargos de nível fundamental e médio 

01/06/2016 

09. APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS (2ª ETAPA DE APLICAÇÃO: SOMENTE PARA OS 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO) 

05/06/2016 

10. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar) – (Somente para os cargos de 
nível fundamental e médio). 

06/06/2016 

11. Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas – (Somente para os 
cargos de nível fundamental e médio). 

07 e 08/06/2016 

12. Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas 
Objetivas e gabarito oficial das provas objetivas – (Para todos os cargos) 

13/06/2016 

13. Divulgação do Gabarito Oficial das Provas Objetivas – (Para todos os cargos) 13/06/2016 

14. Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas – (Para todos os cargos) 13/06/2016 

15. Prazo para interposição de recursos, com finalidade única de ser corrigido apenas eventual 
erro material, como equívoco no nome, somatório de notas ou critério de desempate e 
solicitação de gabarito individual ¹ – (Para todos os cargos) 

14 a 15/06/2016 

16. Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da prova objetiva 
e publicação do resultado das provas objetivas pós-recurso. – (Para todos os cargos) 

16/06/2016 

17.  Período de convocação para o Teste de Aptidão física (Somente para o cargo: Agente de 
Trânsito) 

17/06/2016 

18. Prazo para Apresentação da Prova de Títulos (Somente para os cargos de professor) 17 e 20/06/2016 

19. Teste de Aptidão Física  (Somente para o cargo de Agente de Trânsito) 21/06/2016 

20.  Resultado Preliminar do Teste de Aptidão Física (Somente para o cargo: Agente de 
Trânsito) 

22/06/2016 

21.  Prazo para Recurso contra o Teste de Aptidão Física (Somente para o cargo: Agente de 
Trânsito) 

23 e 24/06/2016 

22. Resultado Preliminar da Prova de Títulos (somente para os cargos de professor) 25/06/2016 

23. Prazo para Recurso contra a Avaliação da Prova de Títulos (somente para os cargos de 
professor) 

27 a 28/06/2016 

24.  Resultado Definitivo do Teste de Aptidão Física  (Somente para o cargo: Agente de 
Trânsito) 

29/06/2016 

25.  Resultado Definitivo da Prova de Títulos  29/06/2016 

26. Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva  Para todos os cargos 29/06/2016 

27. Prazo para Recurso contra o Resultado Final - Para todos os cargos 29/06/2016 
28. Publicação do Resultado Final e Definitivo para Homologação -  Para todos os cargos 30/06/2016 
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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. 


