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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA 

CNPJ: 06.138.911/0001-66 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
Seriedade, compromisso e competência 

 
 
 

 
 

  
 Edital de nº 001/2019 – Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tuntum - MA 

 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM – MA 
AVISO IMPORTANTE A TODOS OS CANDIDATOS 

 
 

Tendo em vista a necessidade de análise apurada por parte da Banca Examinadora 

de determinados recursos que exigem fundamentação teórica mais profunda; 

Considerando a necessidade de reanálise destes recursos com fundamentação 

teórica por Banca Especializada de Professores Drº especialista nas àreas; 

 

A Comissão organizadora do IMA RESOLVE: 

 

01 – Adiar a publicação da resposta aos recursos contra o gabarito preliminar para o próximo dia 

14/06/2019. 

 

02 – Informar aos candidatos que o cronograma de execução do certame está atualizado da 

seguinte forma: 

 

ITEM DATA EVENTO 
22 14.06.2019 Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos 

preliminares das Provas Objetivas; 
23 17.06.2019 Divulgação do Gabarito das Provas Objetivas (OFICIAL); 
24 18.06.2019 Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas e formulário para 

recurso contra o referido resultado; 
 

25 
 
19.06 à 
20.06.2019 

Prazo para interposição de recursos, com finalidade única de ser corrigido apenas 
eventual erro material, como equívoco no nome, somatório de notas ou critérios 
de desempate e solicitação de cópia do gabarito individual. 

26 21.06.2019 Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra resultado preliminar 
das objetivas; 

27 24.06.2019 Divulgação do resultado das provas objetivas pós – recursos; 
28 24.06.2019 Convocação e informações necessárias à fase de entrega de títulos (Para todos os 

cargos de nível Superior); 
29 25.06 à 

26.06.2019 
Prazo para Apresentação da Prova de Títulos (Para todos os cargos de nível 
Superior); 

30 15.07.2019 Resultado Preliminar das Provas de Títulos (Para todos os cargos de nível 
Superior); 

31 18.07 à 
19.07.2019 

Prazo para Recurso contra a Avaliação da Prova de Títulos (Para todos os cargos 
de nível Superior); 

32 22.07.2019 Resultado Definitivo da Prova de Títulos (Para todos os cargos de nível 
Superior); 

33 23.07.2019 Divulgação do Resultado Final e prazo para recurso contra o resultado; 
34 26.07.2019 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DEFINITIVO PARA HOMOLOGAÇÃO. 

 


