
CONCURSO PÚBLICO EDITAL PMV Nº 002/2010 
ÁREA DA SAÚDE E DO QUADRO GERAL 

Informações FUNCAB: (27) 3071 5372 

ATO DATA (ANO 2010) PUBLICIDADE/FORMA 

Abertura do edital 10/07/2010 jornal – sites 

Período de inscrições 12/07 a 01/08/2010 
site da FUNCAB e Posto de 
Inscrição 

Período de pedido de isenção 12 à 14/07/2010 Posto de Inscrição 

Resultado do pedido de isenção   
28/07/2010 

até 5 (cinco) dias antes término inscrições 

sites – murais SEMAD e Posto de 
Atendimento 

Período de entrega de documentos candidatos inscritos com 
declaração de deficiência 

12/07 a 01/08/2010 Edital de abertura item 5.5 

Resultado de pedido de participação como deficiente 
05/08/2010 

10 (dez) dias antes realização provas 
Site da FUNCAB e PMV 

Recurso do indeferimento de participação como deficiente 

06 e 07/08/2010 

2 (dois) dias contados a partir da divulgação 
da relação citada no subitem anterior  

realizado no site da FUNCAB ou 
por meio de FAX, até as 18 h 

Resultado do recurso contra indeferimento de participação como 
deficiente  

13/08/2010 

O resultado da revisão será divulgado até 2 
(dois) dias antes da realização das provas, 

sites 

Disponibilização do CCI (cartão de inscrição) no site e Posto 
Atendimento 

09/08/2010 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
úteis da data de realização da prova 
objetiva. 

site da FUNCAB e Posto de 
Atendimento 

Divulgação local e horário de provas 

09/08/2010 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

úteis da data de realização da prova 
objetiva. 

jornal e sites 

Prova objetiva  Data provável 15/08/2010 jornal e sites 

Divulgação do gabarito oficial 
17/08/2010 

2º dia útil após realização prova objetiva 
sites e murais SEMAD e SEME 

Recurso contra gabarito 18 à 19/08/2010 
realizado no site da FUNCAB  até 
as 23h59m 

Divulgação eventual alteração gabarito data provável de 04/09/2010 site FUNCAB 

Resultado da prova objetiva  data provável de 04/09/2010 sites e murais SEMAD e SEME 

Convocação para entrega de títulos data provável de 04/09/2010 jornal e sites 

Período para entrega de títulos 
período provável de 06 à 14/09/2010 

(exceto feriado) 
jornal e sites 

Resultado parcial avaliação de títulos data provável de 29/09/2010. jornal e sites 

Recurso contra resultado avaliação de títulos 
30/09/2010 

Até o 2º dia útil contado a partir da 
divulgação das notas dos títulos 

realizado no site da FUNCAB ou 
por meio de FAX, até as 18 h 

Resultado final da avaliação de títulos data provável de 09/10/2010 site FUNCAB 

Resultado final do Concurso data provável de 09/10/2010 jornal e sites 

 
Obs: Resultado perícia: 05 dias após a realização pela medicina do trabalho. Marcar a perícia para 10/09 e a 
data provável do resultado será 16/09. 
 


