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ADITIVO 02 

EDITAL N.º 002/2012 
CONCURSO PÚBLICO  

 
 

O Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Zé Doca, no Estado do Maranhão, no uso das suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados, o ADITIVO Nº 002 do Concurso Público 
Edital Nº 002/2012, conforme a seguir especificado: 

 
 

ANEXO II – CRONOGRAMA DO CONCURSO 
 

EVENTO DATA E/OU PERÍODO 
01. Publicação do Resumo do Edital  21/11/2012 

02. Divulgação do Edital 23 a 27/11/2012 

03.  Período para as inscrições 28/11 a 29/12/2012 

04. Publicação da relação das inscrições homologadas  02/01/2013 

05. Prazo para apresentação de recurso referente às 
inscrições não homologadas 

03 e 04/01/2013 

06. Prazo para a interposição de recurso face indeferimento 
de pedido de isenção de taxa de inscrição para candidatos 
com hipossuficiência financeira. 

03 e 04/01/2013 

07. Homologação e publicação da relação das inscrições, 
após julgamento dos recursos. 

09/01/2013 

08. Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva 
(escrita) 

21/01/2013 

09. Aplicação da prova escrita – objetiva  27/01/2013 

10. Divulgação do gabarito da prova escrita objetiva 28/01/2013 

11. Apresentação de recurso do gabarito, para fins de 
possíveis retificações. 

29 e 30/01/2013 

12. Publicação do gabarito definitivo da prova escrita 
objetiva 

06/02/2013 

13. Divulgação da relação dos aprovados e classificados 
(exceto professores e guarda municipal) 

13/02/2013 

14. Prazo para entrega da titulação dos professores 14 e 15/02/2013 

15. Prazo para a divulgação do resultado da prova de títulos 
(para professores) 

22/02/2013 

16. Data da realização do teste de aptidão física para o cargo 
de guarda municipal. 

24/02/2013 

17. Abertura de prazo para apresentação de recursos 
referentes à pontuação da prova de títulos que trata o item 
15. 

25/02/2013 

18. Publicação da relação dos candidatos considerados, no 
teste físico, apto para o cargo de guarda municipal (ressalva-
se que, quando da nomeação, o município se reserva o direito de 

25/02/2013 
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realizar exame laboral/admissional para o cargo de guarda 

municipal) 

19. Recurso contra erro material, como equivoco no nome, 
e/ou na soma das notas e/ou na aplicação do critério de 
desempate 

25/02/2012 

20.  Resultado final do Concurso e resposta dos recursos 
que trata os itens 17 e 19. 

26/02/2013 

OBSERVAÇÕES:  
1. Todas as decisões e demais atos serão publicados no Diário Oficial do Maranhão e no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br e na prefeitura do Município, local de inscrição. 
2. Por motivos justificáveis, o cronograma acima poderá ter as suas datas alteradas. 

 
 

 
 

Zé Doca – MA, 17 de Dezembro de 2012. 
 

 
__________________________________ 

Raimundo Nonato Sampaio 
Prefeito Municipal 

 

http://www.institutoludus.com.br/

