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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM – 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 do resultado preliminar das provas objetivas para o próximo 

dia 08/10/2019. 

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

atualizado da seguinte forma: 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA DE EVENTOS (ATUALIZADO) 

EVENTO DATA 
Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas e formulário 
para recurso contra o referido resultado. 

08.10.2019 

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. 

09 e 
10.10.2019 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação 
da prova objetiva. 

16.10.2019 

Divulgação do resultado das provas objetivas pós-recursos. 17.10.2019 
Convocação para Avaliação da veracidade da autodeclaração prestada 
por candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras 
(pretas ou pardas). 

17.10.2019 

Convocação para entrega de Títulos para todos os cargos de nível 
superior e professores. 

17.10.2019 

Entrega dos Títulos para todos os cargos de nível superior e professores. 21 e 
22.10.2019 

Avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos 
concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras (pretas ou 
pardas). 

23 a 25.10.2019 
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Resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por 
candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras (pretas 
ou pardas). 

06.11.2019 

Resultado Preliminar da Prova de Títulos 06.11.2019 
Prazo para recurso contra a avaliação da prova de títulos  07 e 

08.11.2019 
Resultado definitivo das provas de títulos   14.11.2019 
Convocação para Curso Introdutório de Formação Inicial Continuada 
(Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias) 

11.10.2019 

Período de Realização do Curso Introdutório de Formação Inicial 
Continuada (Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às 
Endemias) 

21. a 
25.10.2019 

Resultado do Curso Introdutório de Formação Inicial Continuada (Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias) 

30.10.2019 

Resultado Final Preliminar do Certame 18.11.2019 
Prazo Contra Resultado Final Preliminar  19 e 

20.11.2019 
Resultado Final Definido do Certame  22.11.2019 
As datas estabelecidas neste Edital poderão sofrer alteração enquanto não consumada a etapa que lhe disser respeito. 

  

 


