ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
Seriedade, compromisso e competência

COMUNICADO IMPORTANTE –
DEFINIÇÃO DAS DATAS DO CRONOGRAMA
Tendo em vista o grande número de recursos impetrados à comissão organizadora;
Levando em conta a necessidade de apreciar e emitir um parecer a todos os recursos;
A Comissão Organizadora do Instituto Machado de Assis, no exercício de suas competências,
COMUNICA a todos os candidatos as datas das etapas finais do Concurso Público da Prefeitura Municipal
de São Bernardo-MA.
ETAPAS FINAIS (EM ANDAMENTO)
DATAS
15/02/2018

ETAPAS
Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos preliminares das provas
Objetivas

Até 17/02/2018

Divulgação do Gabarito das Provas objetivas (Oficial).

Até 17/02/2018

Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas (Lista ampla e lista PNE) e formulário para
recurso contra o referido resultado.

19 e 20/02/2018

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 cópia do gabarito
individual.1

21/02/2018

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra resultado preliminar das provas objetivas.

21/02/2018

Divulgação do resultado das provas objetivas pós-recursos.

21/02/2018

Período de convocação para o Teste de Aptidão física (Cargo: Guarda Municipal)

21/02/2018

Período de convocação para a Prova prática (Cargo: Motorista D)

21/02/2018

Período de convocação e informações necessárias à entrega dos títulos (Cargos: Somente para os cargos
de professor)

22 e 23/02/2018

Período para entrega de títulos (Cargos: Todos de cargos de professor)

25/02/2018

Aplicação do Teste de Aptidão física (Cargo: Guarda Municipal)

25/02/2018

Aplicação da prova prática (Cargo: Motorista D)

26/02/2018

Resultado Preliminar: do Teste de Aptidão Física para o cargo de guarda municipal e formulário para
recursos

27 e 28/02/2018
26/02/2018
27 e 28/02/2018
08/03/2018

Prazo para recurso contra resultado preliminar do teste de aptidão física
Resultado Preliminar: da prova prática para o cargo de motorista D e formulário para recursos
Prazo para recurso contra resultado preliminar da prova prática para o cargo de motorista D
Reposta aos recursos e Resultado definitivo: do Teste de Aptidão Física para o cargos de guarda municipal
e da prova prática para o cargo de motorista D.
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Até 08/03/2018

Resultado Preliminar: das provas de títulos para os cargos de professor e formulário para recursos

09 e 10/03/2018

Prazo para recurso contra resultado preliminar das provas de títulos para os cargos de professor.

12/03/2018

Reposta aos recursos e Resultado definitivo: das provas de títulos para os cargos de professor.

13/03/2018

Divulgação do Resultado Final Preliminar das Provas Objetivas

13/03/2018

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DEFINITIVO PARA HOMOLOGAÇÃO
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