ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
CNPJ/MF n°12.122.065/0001-99, CEP:65.636-000
Av. Militar, – s/n – Bairro Vila do BEC, Zé Doca - MA

Concurso Público
ADITIVO Nº 002/2014 ao EDITAL Nº 001/2014
A Prefeitura Municipal de Zé Doca - Ma, no uso de suas atribuições legais, torna público para
o conhecimento dos interessados, a alteração do presente Edital 001/2014 de Prorrogação do
Resultado dos Aprovados e Classificados da Prova Objetiva.
Ocorre que, em face do elevado número de candidatos excedentes, a Empresa
Organizadora necessita de um período de tempo maior para concluir o trabalho de leitura de todos
os cartões respostas. Tendo em vista que este trabalho (a leitura de cartões respostas) trata-se de
um procedimento minucioso que demanda tempo e rigorosa atenção. Estas providências são
necessárias para garantir a lisura do certame.
Diante do fato acima narrado, consignamos a publicação do Resultado dos
Aprovados e Classificados da Prova Objetiva para ser feito de acordo com o cronograma abaixo.
CRONOGRAMA
ATIVIDADE
Publicação do Resumo do Edital
Lançamento do Edital
Período de inscrição
Período para pleitear isenção de taxa de inscrição
Divulgação do resultado
dos pedidos de isenção
Prazo aos candidatos inscritos no concurso anterior (Edital 2012), para comparecimento ao local de
informação presencial para comprovação do pagamento de inscrição
Prazo final para pagamento da taxa de inscrição
Prazo final para envio de documentação por via A.R (candidatos portadores de deficiência)
Divulgação da lista dos candidatos homologados
Interposição de recursos contra as inscrições homologadas
Divulgação do resultado após análise dos recursos das inscrições homologadas
Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação da prova após
análise dos recursos de homologação (indeferimento) de inscrição
Aplicação das Provas Objetivas
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar)
Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas
Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas Objetivas
Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito das Provas Objetivas
Divulgação do Resultado dos Aprovados e Classificados da Prova Objetiva (exceto professores)

DATA
09/04/2014
10/04/2014
11/04 a 28/04/2014
11/04 a 18/04/2014
24/04/2014
11 a 22/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
20/05/2014
22 e 23/05/2014
30/05/2014
02/06/2014
15/06/2014
16/06/2014
18 e 19/06/2014
26/06/2014
30/06/2014
14/07/2014

Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da Prova Objetiva de que trata o item
anterior
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da prova objetiva e ao
resultado de que trata o item anterior
Período para entrega dos Títulos
Divulgação do resultado da Prova de Títulos
Interposição de recurso contra o resultado da Avaliação de Títulos
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado da Avaliação de Títulos
Publicação do resultado Final
Interposição de recurso contra o resultado final
Divulgação do julgamento dos recursos contra o Resultado Final
Publicação do Resultado Final após recurso
Homologação do Concurso

16 e 17/07/2014
24/07/2014
25 e 26/07/2014
08/08/2014
11 e 12/08/2014
21/08/2014
27/08/2014
28 e 29/08/2014
03/09/2014
08/09/2014
09/09/2014
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OBSERVAÇÕES:- A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única, buscar, corrigir algum erro
material que esteja presente no resultado ora apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de
desempate, erro no nome do candidato, cargo ou localidade. Não será permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito
referente a questões objetivas ou sobre os títulos apresentado.

2º - Manter as demais normas já estabelecidas.
3º - Revogar todas as disposições em contrário

Zé Doca – MA, 08 de Julho de 2014.
Alberto Carvalho Gomes
Prefeito Municipal

