ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CNPJ: 06.554.448/0001-33
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
Seriedade, compromisso e competência

AVISO DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A Comissão Organizadora do Instituto Machado de Assis, no exercício de suas competências,
PRORROGA o prazo de inscrições para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Luís Correia, aberto pelo
edital nº 01/2018, no período de 28 de março a 06 de abril de 2018, sendo este também o último dia para pagamento
da inscrição.
Com a prorrogação, altera-se no cronograma apenas as seguintes datas:
1 - Divulgação da relação provisória dos candidatos inscritos (inscrições deferidas) e formulário para recurso contra
o referido resultado. (Nova data: 10 de abril de 2018).
2 - 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. (Nova data: 10 de abril de 2018).
3 - Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas e Resultado das inscrições PNE e/ou pedidos de
atendimento especial (Nova data: 11 e 12 de abril de 2018).
4 - Homologação de inscrição na condição de pessoa com deficiência e/ou pedidos de atendimento especial. (Nova
data: 17 de abril de 2018).
5 - Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos (inscrições deferidas), com endereços e locais de
aplicação da prova, concorrência e endereço das escolas. (Nova data: 17 de abril de 2018).
Lembramos que A PROVA OBJETIVA permanece na mesma data: 22 DE ABRIL DE 2018.
Informa aos candidatos que já efetuaram o pagamento de inscrição que a confirmação oficial da mesma
dar-se-á através das INSCRIÇÕES DEFERIDAS.
Por fim, adverte aos candidatos que quaisquer dúvidas referentes ao concurso poderão ser esclarecidas
através de um dos canais de atendimento de comunicação.
E-mail oficial: ima.luiscorreia2018@outlook.com
Telefone: (86) 3303-3146 / (86) 3025-1017
WhatsApp: (86) 9 9438-4081

Sem mais para o momento e certos da compreensão e colaboração dos candidatos.

Teresina (PI), 28 de março de 2018

Comissão Organizadora
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