ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
CNPJ/MF n°12.122.065/0001-99, CEP:65.636-000 Fone:3655-3645
Av. Militar, – s/n – Bairro Vila do BEC, Zé Doca - MA

Concurso Público
ADITIVO Nº 001/2014 ao EDITAL Nº 001/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA, no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente Edital de Prorrogação da aplicação da Prova Objetiva.
Ocorre que, em face do elevado número de candidatos inscritos, até a presente
data, a Empresa Organizadora recebeu os ¨arquivos de retorno¨ (em que constam os registros dos
pagamentos efetuados), da conta bancária mantida pela Prefeitura Municipal de Zé Doca junto ao
Banco do Brasil com atraso, o que impossibilita sabermos quantos e quais candidatos pagaram as
inscrições.
Ademais, há expressa disposição no Edital (item 4.2.1) que dispõe que “os candidatos inscritos no
concurso anterior (Edital 001/2012) terão o direito a se inscreverem no atual
concurso, sendo para o mesmo nível de escolaridade da inscrição anterior (o candidato deverá fazer
a inscrição pelo site constante no subitem 4.1), sem a necessidade de um novo pagamento de
taxa de inscrição, para tanto os mesmos deverão comparecer ao posto de informações
presencial, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min (de Segunda-Feira a
Sexta-Feira), de 11/04/2014 a 25/04/2014 no Auditório da Prefeitura Municipal de Zé
Doca, Av. Militar s/n, Bairro Vila do BEC, com o comprovante de pagamento original e cópia
do mesmo. Só terá direito a isenção da taxa de inscrição os candidatos que comparecerem
ao posto de informações presencial”.
Ocorre que, em análise preliminar, constatamos que candidatos se inscreveram
com pedido de gratuidade, porém não fazem jus à isenção, razão pela qual estamos analisando
minuciosamente cada inscrição realizada, sendo que só poderemos confirmar a relação de candidatos
com direito à gratuidade após recebermos todos os arquivos de retorno da conta bancária, conforme
já citado acima.
Diante dos fatos acima narrados, estamos impossibilitados de homologar a lista de
candidatos com inscrições deferidas, e por conseguinte, não temos como finalizarmos os quantitativos
de: provas a serem impressas; fiscais e supervisores a serem contratados; escolas e carteiras que serão
utilizadas para aplicação das provas, razão pela qual concluímos que não há como manter a data do
dia 25 de maio de 2014, para aplicação das provas.
Por fim, consignamos que esta instituição decidiu por designar o dia 15 de junho de
2014, para a aplicação das provas, haja vista que, com esse adiamento teremos o tempo
necessário para finalização da logística indispensável para a aplicação das mesmas. Segue
abaixo o novo CRONOGRAMA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA
CNPJ/MF n°12.122.065/0001-99, CEP:65.636-000 Fone:3655-3645
Av. Militar, – s/n – Bairro Vila do BEC, Zé Doca - MA

CRONOGRAMA
ATIVIDADE

DATA

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)

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
07/07/2014

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

09 e 10/07/2014
17/07/2014
21 e 22/07/2014
29/07/2014
31/07 e 01/08/2014
07/08/2014
13/08/2014
15 a 16/08/2014
20/08/2014
25/08/2014
26/08/2014

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, 21 de MAIO de 2014.

Alberto Carvalho Gomes
Prefeito Municipal

