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AVISO IMPORTANTE A TODOS OS CANDIDATOS 

 
Considerando a ocorrência de número significativo de candidatos com 

problemas na confirmação de suas inscrições por conta de retorno bancários 
relacionados a efetivação de pagamentos, de forma que, mesmo tendo sido pagas, as 

suas inscrições não constam como efetivadas no sistema da empresa; 
 

Tendo em vista que a correta divulgação da lista de inscritos é 
fundamental para a aplicação pacífica das provas objetivas e trata-se da pedra 

fundamental da toda logística de aplicação, de forma que haja a correta alocação dos 
inscritos em seus locais de aplicação de prova; 

 
Visando a máxima comodidade dos candidatos, de forma a conhecerem 

antecipadamente seu local de prova e ter seu nome na lista de deferidos; 
 

 
O Instituto Machado de Assis AVISA a todos os candidatos que: 
 
 
01 – A aplicação das provas objetivas, prevista para o dia 17/03, está 

ADIADA e as novas datas serão as seguintes: 
 
DATA TURNO CARGOS 

24/03/2019 Manhã Nível Superior e Cargos de Professor 
24/03/2019 Tarde Nível Médio 
31/03/2019 Tarde Nível Fundamental 

 
02 – Os candidatos que tenham efetivamente pago suas inscrições, mas 

cujos nomes não constem na lista de inscrições deferidas anteriormente divulgada 
terão prazo entre os dias 14 a 18/03/2019 para recorrem da seguinte forma: 

 
a) EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail ima.concursotomeacu@outlook.com, 

com o título “Inscrição – Recurso”;  
b) Deverão informar o nome completo, CPF, cargo para o qual fez sua 

inscrição e data que realizou o pagamento; 
c) Juntar o comprovante de pagamento de sua inscrição. 

 
03 – O candidato que se encontrar nas condições acima e não recorrer na 

forma e no prazo (até as 23:59 do dia 18/03/2019) determinado NÃO poderão 
realizar a prova sob nenhuma alegação. 

 
04 – As listas com as inscrições definitivamente deferidas após a análise 

destes recursos serão divulgadas da seguinte forma: 
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DATA CARGOS 

20/03/2019 Nível Superior, Cargos de Professor e Nível Médio 
26/03/2019 Nível Fundamental 

 
05 – Ressaltamos que tais alterações visam a melhor comodidade do 

candidato e não altera a data de homologação do concurso. 
 
Ressaltamos que todas as alterações foram devidamente informadas para 

o Ministério Público Estadual, que tem acompanhado o trâmite do certame. 
 
O IMA se encontra disponível para sanar quaisquer dúvidas ou prestar 

esclarecimentos diversos acerca do andamento do certame. 
 
Teresina, 14 de março de 2019. 
Instituto Machado de Assis 

 


