INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
Seriedade, compromisso e competência.

IMPORTANTE / CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
Tendo em vista que o ENEM tem a data de sua prova marcada para o dia 04/11/2012 e há
um número considerável de candidatos que irão prestar esta prova (que já tinha data
marcada anteriormente), considerando, ainda, a estrutura necessária para a aplicação do
presente certame, em especial a utilização de escolas para aplicação das provas, a Comissão
Organizadora do Concurso RESOLVE adiar a data da prova para o dia 11/11/2012.

*Alteração do item 1.71
Onde se lê – “1.7.1. Ao candidato habilitado para a Segunda Etapa ao cargo de Professor
será atribuída a pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo todos os títulos entregues
na sede da Prefeitura Municipal de Pedro II-PI”.
Leia-se – “1.7.1. Ao candidato habilitado para a Segunda Etapa ao cargo de Professor será
atribuída a pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo todos os títulos entregues na
sede da Prefeitura Municipal de Pedro II-PI ou na sede do Instituto Machado de Assis”.

*Alteração do item 11.4
Onde se lê – “11.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor. Os recursos
deverão ser registrados e protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Pedro II – PI, ou
de forma presencial ou eletrônica (Pelo e-mail ou site)”.
Leia-se – “11.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido,
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor. Os recursos
deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE de forma eletrônica pelo e-mail do Instituto
Machado de Assis: <ima.recebimentos@hotmail.com>”.
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CRONOGRAMA RETIFICADO DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TODOS OS CARGOS
PÚBLICOS ATIVIDADE
ATIVIDADE

DATA

Lançamento do Edital

24.07.2012

Período de inscrição

25.07.2012 a 21.09.2012

Prorrogação das Inscrições em virtude de greves nas redes
bancárias

08.10.2012 a 15.10.2012

Divulgação da relação dos candidatos inscritos com
endereços e locais de aplicação da prova

22.10.2012

Prazo para interposição de recursos das inscrições
indeferidas

24.10.2012

Divulgação da relação dos candidatos inscritos com
endereços e locais de aplicação da prova após analise dos
recursos de indeferimento de inscrição

30.10.2012

Aplicação das Provas Objetivas

11.11.2012

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar)

13.11.2012

Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas
Objetivas

14 a 16.11.2012

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos
contra os gabaritos das provas Objetivas

23.11.2012

Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito das Provas
Objetivas

26.11.2012

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva

27.11.2012

Prazo para apresentação de recursos referentes à
pontuação da Prova Objetiva de que trata o item anterior.

28.11.2012 e 29.11.2012

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra
a pontuação da prova objetiva e ao resultado de que trata
o item anterior

03.12.2012
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CRONOGRAMA RETIFICADO DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TODOS OS CARGOS
PÚBLICOS ATIVIDADE

ATIVIDADE

DATA

Período para entrega dos Títulos

04.12.2012 e 05.12.2012

Divulgação do resultado da Prova de Títulos

07.12.2012

Interposição de recurso contra o resultado da Avaliação de
Títulos

10.12.2012

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra
o resultado da Avaliação de Títulos

11.12.2012

Publicação do resultado Final

13.12.2012

Interposição de recurso contra o resultado final

14.12.2012

Divulgação do julgamento dos recursos contra o Resultado
Final

17.12.2012

Publicação do Resultado Final após recurso

18.12.2012

Homologação do Concurso

19.12.2012
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