
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES - MA 

CNPJ: 06.450.191/0001-70 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 003 DE 2014 

ALTERAÇÕES DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO E 
RETIFICAÇÕES 

 
A Prefeita Municipal de Araioses, Sua Excelência Sra. Valéria Cristina Pimentel Leal através da 
Secretaria de Administração e, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 37 da 
Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal Nº 03, de 12 de março de 2014, 
que autoriza o poder executivo municipal a realizar CONCURSO PÚBLICO, cria cargos e dá 
outras providências; Lei Municipal Nº 02 de 04 de Dezembro de 2013 (Cria os cargos públicos 
de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para adequação à 
Emenda Constitucional n.º 051/2006 e dá outras providências). Torna públicas alteração no 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TODOS OS CARGOS, 
inclusões, estabelece normas relativas à realização ao preenchimento das vagas que constam 
no Anexo I.  
 
No item CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TODOS OS CARGOS 
  
Onde se lê: 
 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital. 06/06/2014 

Período de inscrição 09 a 26/06/2014 

Divulgação da concorrência e das inscrições deferidas. 07/07/2014 

 CARTÃO DE INSCRIÇÃO com a localização da realização da 
PROVA. 

A partir do dia 21/07/2014 

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. 27/07/2014 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 29/07/2014 

Recebimento de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas. 30 e 31/07/2014 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos. 06/08/2014 

Divulgação do Gabarito Oficial das Provas Objetivas (após recurso). 06/08/2014 

Edital Preliminar dos candidatos para Teste de Aptidão Física e 
psicológico 

11/08/2014 

Prazo para apresentação de Recursos referente ao Edital Preliminar 
dos candidatos para Teste de Aptidão Física e Psicológico. 

12 e 13/08/2014 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos, e convocação 
dos candidatos para Teste de Aptidão Física e Psicológico. 

18/08/2014 

Período para Teste de Aptidão Física e Psicológico. 23 e 24/08/2014 

Divulgação do resultado do Resultado Final Preliminar. 01/09/2014 

Recebimento de recursos do Resultado Final Preliminar. 02 e 03/09/2014 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos do Resultado 
Final Preliminar. 

05/09/2014 

Publicação do Resultado Final 05/09/2014 

* As datas apresentadas no quadro acima, assim como todas as demais datas apresentadas neste 
Edital, são apenas previsões para a execução e andamento do certame de que trata este Edital. 
Possíveis alteração de adiamento ou antecipação são passíveis de ocorrer desde que devidamente 
informadas em Edital sempre com a intenção de agilizar o processo e beneficiar a comunidade.  

 
 
 
 
 
 
 



LEIA-SE: 
 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TODOS OS CARGOS 
 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital. 06/06/2014 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 09/06 A 10/07/2014 

Divulgação da concorrência e das inscrições deferidas. 21/07/2014 

 CARTÃO DE INSCRIÇÃO com a localização da realização da PROVA. A partir do dia 29/07/2014 

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. 03/08/2014 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 04/08/2014 

Recebimento de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas. 05 e 06/08/2014 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos. 12/08/2014 

Divulgação do Gabarito Oficial das Provas Objetivas (após recurso). 12/08/2014 

Edital Preliminar dos candidatos para Teste de Aptidão Física e 
psicológico 

18/08/2014 

Prazo para apresentação de Recursos referente ao Edital Preliminar dos 
candidatos para Teste de Aptidão Física e Psicológico. 

19 e 20/08/2014 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos, e convocação dos 
candidatos para Teste de Aptidão Física e Psicológico. 

26/08/2014 

Período para Teste de Aptidão Física e Psicológico. 30 e 31/08/2014 

Divulgação do resultado do Resultado Final Preliminar. 15/09/2014 

Recebimento de recursos do Resultado Final Preliminar. 16 e 17/09/2014 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos do Resultado Final 
Preliminar. 

23/09/2014 

Publicação do Resultado Final 23/09/2014 

* As datas apresentadas no quadro acima, assim como todas as demais datas apresentadas neste Edital, 
são apenas previsões para a execução e andamento do certame de que trata este Edital. Possíveis 
alteração de adiamento ou antecipação são passíveis de ocorrer desde que devidamente informadas em 
Edital sempre com a intenção de agilizar o processo e beneficiar a comunidade.  

 

No item 4. DAS INCRIÇÕES 
 
Onde se lê: 
 
4.1 As Inscrições serão feitas por via Internet no Endereço Eletrônico: www.igracaaranha.com.br  .

no período de 00hs:01min de 09 de junho de 2014 a 23hs:59min  do dia 26 de junho de 2014. 

4.2. O pagamento de inscrição poderá ser efetuado até o dia 27 de junho de 2014; 

4.3. Os pagamentos que forem efetuados após o dia 27de junho de 2014, não serão aceitos. 

4.3.1. Caso o candidato tenha efetuado o pagamento de acordo com subitem 4.1, e sua inscrição 

estiver indeferida, o candidato deverá entra em contato com o INSTITUTO GRAÇA ARANHA no 

correio eletrônico: concursodearaioses@igracaaranha.com.br, enviando o comprovante de 

pagamento em anexo, no período de 07 e 08 junho 2014. 
4.4. A partir 21 de julho de 2014 o candidato poderá receber o Comprovante de Local de Prova no 

endereço eletrônico www.igracaaranha.com.br. 

 
LEIA-SE: 
 
4.1 As Inscrições serão feitas pela Internet e Banca Local, na Internet no Endereço Eletrônico: 

www.igracaaranha.com.br no período das 00hs:01min de 09 de junho de 2014 às 23hs:59min  do 

dia 10 de julho de 2014, as inscrições da BANCA LOCAL serão no COLÉGIO TUDES JOSÉ 

CARVALHO SITO À AVENIDA PAULO RAMOS, S/N, CENTRO, ARAIOSES – MA, no período de 

01 de julho de 2014 a 10 de julho de 2014, das 08hs:00min as 12hs:00min e 14hs:00min as 

18hs:00min de segunda a sexta e sábado (05\07\2014)  das 08hs:00min as 12hs:00min, no 

domingo não haverá inscrição na BANCA LOCAL, somente na homepage 

www.igracaaranha.com.br. 

4.3. Os Candidatos que se inscreverem na BANCA LOCAL terão que efetuar o pagamento e 

entregar a ficha de inscrição para a banca de inscrição até as 18:00 horas o dia 11 de julho de 2014; 

http://www.igracaaranha.com.br/
http://www.igracaaranha.com.br/
http://www.igracaaranha.com.br/


4.4. É de responsabilidade do Candidato inscrito na BANCA LOCAL a retirada dos Editais publicados 

e o que vierem a ser publicados no endereço eletrônico: www.igracaaranha.com.br; 

4.5. O pagamento de inscrição poderá ser efetuado até o dia 11 de julho de 2014; 

4.6. Os pagamentos que forem efetuados após o dia 11 de julho de 2014, não serão aceitos. 

4.6.1. Caso o candidato tenha efetuado o pagamento de acordo com subitem 4.1, e sua inscrição 

estiver indeferida, o candidato deverá entrar em contato com o INSTITUTO GRAÇA ARANHA no 

correio eletrônico: concursodearaioses@igracaaranha.com.br, enviando o comprovante de 

pagamento em anexo, no período de 22 e 23 junho 2014. 
4.7. A partir 29 de julho de 2014 o candidato poderá receber o Comprovante de Local de Prova no 

endereço eletrônico www.igracaaranha.com.br. 

 
No item 7. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
Onde se lê: 
 
7.3.1. A prova objetiva terá duração de 03h:00min (três) horas e está prevista para o dia 27 de julho 
de 2014 no horário de 09:00 às 12:00 h e/ou 14:30 às 17:30. 
 
LEIA-SE: 
 
7.3.1. A prova objetiva terá duração de 03h:00min (três) horas e está prevista para o dia 03 de 
agosto de 2014 no horário de 09:00 às 12:00 h e/ou 14:30 às 17:30. 
 
RETIFICAÇÃO  
  
Tipifica a CNH para o Cargo 306 - Motorista com vaga na Secretaria Municipal Saúde na categoria 
de CNH “D”. 
 
Diante do exposto com as devidas alterações para adequar o Edital do Concurso Público a 
Legislação Municipal e Federal são apresentados as devidas correções e retificações.  
  
Para seu melhor despenho no Concurso Público, a Comissão de Concurso no horário na 08:00 as 
12:00, na sede na Prefeitura de Araioses, bem como ao Instituto Graça Aranha, através do seu 
serviço de atendimento, pelo fone (98) 3236 6024, das 9h às 12h e das 14h às 17h exclusivamente, e 
pelo endereço eletrônico: concursoaraioses@igracaaranha.com.br.  
  
 Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela Comissão Organizadora 
do Concurso e, quando for o caso, pela Prefeitura Municipal de Araioses - MA e pelo INSTITUTO 
GRAÇA ARANHA, no que a cada um couber.  

  
   
  

Araioses, 26 de junho de 2014. 

Sr. Jose de Ribamar Sousa Fontinelle  

Presidente da Comissão de Concurso Público 
 


