
 
  

  

 A Comissão Organizadora do Instituto Machado de Assis, no exercício de suas competências, COMUNICA a 

todos os candidatos sob a alteração da data de entrega de títulos do Teste Seletivo de Prefeitura Municipal de 

Baixa Grande do Ribeiro-PI .Informa ainda que a mesma se dará nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2018, das 08h 

as 13 h, na sede da Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro-PI. Esta sendo disponibilizado formulário 

de entrega de títulos que deverá ser preenchido e entregue juntamente com os documentos. Avisamos também que 

as demais datas permanecem inalteradas.  

   
ANEXO I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO TESTE SELETIVO    

  

  

ITEM  EVENTOS  DATAS PROVÁVEIS  

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

LANÇAMENTO DO EDITAL E PUBLICAÇÃO  29.01.2018  

PERÍODO DE INSCRIÇÃO.  29.01.2018 a 05.02.2018  

Último dia para pagamento de inscrição.  05.02.2018  

Divulgação da relação provisória dos candidatos inscritos (inscrições deferidas) e formulário 

próprio para recurso contra o referido resultado.   
08.02.2018  

Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas   09 a 12.02.2018  

Resultado preliminar das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos de 

atendimento especial e formulário próprio para recurso contra o referido resultado.   
12.02.2018  

Prazo para recurso contra resultado preliminar das inscrições na condição de pessoas PNE e/ou 

pedidos de atendimento especial.   
13 e 14 .02.2018  

Homologação das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos de 

atendimento especial  
15.02.2018  

Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços e locais de 

aplicação da prova após análise dos recursos de indeferimento de inscrição, concorrência e 

endereço das escolas.   

15.02.2018  

Entrega de Títulos na Sede da Secretaria Municipal de Educação  19 e 20.02.2018  

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS¹  18.02.2018  

Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, cadernos de provas e formulário próprio 

para recursos.  
19.02.2018  

Prazo para recurso contra gabarito preliminar das provas objetivas e formulário próprio para 

recurso.   
20.02.2018  

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas  

Objetivas   
21.02.2018  

 Divulgação do Gabarito das Provas objetivas (Oficial).  22.02.2018  

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DEFINITIVO PARA HOMOLOGAÇÃO  23.02.2018  
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