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AVISO Nº 001/2014  
 

ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E DA DATA DE APLICAÇÃO DE PROVA 
 

Considerando os problemas técnicos que o site do IMA enfrentou desde a noite do 

dia 19/07, em que um ataque hacker levou à exclusão de todos os arquivos 

disponibilizados no site, situação esta que só começou a ser resolvida após sucessivos 

pedidos, no dia 25/07, junto a UOL HOST, sendo que a solução definitiva só foi 

implementada no último dia 30/07; 

 

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas por certos candidatos em realizar 

sua inscrição em razão do problema acima relatado; 

Prezando pela comodidade dos candidatos, organização, máxima lisura e 

transparência necessárias a realização de um concurso público; 

 

Ressaltando que tal alteração não lesa e nem lesará nenhum candidato, nem 

comprometerá de forma significativa o prazo de realização do concurso, já que foi feita 

para que haja o máximo de qualidade e segurança na divulgação dos resultados. 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de São 

Francisco do Maranhão RESOLVE alterar o período de inscrição e a data de realização 

das provas do certame para fazer valer as seguintes datas: 

CRONOGRAMA ATUALIZADO DE EXECUÇÃO DO CONCURSO 

 

ATIVIDADE DATA 

01. Lançamento do Edital. INALTERADO 

02. Período de inscrição. 02.07 a 12.08.2014 

03. Divulgação da relação dos candidatos inscritos (inscrições deferidas) 14.08.2014 

04. Aplicação das provas Objetivas. 17.08.2014 

05. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 19.08.2014 

06. Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas. 21 e 22.08.2014 

07. Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das 
provas Objetivas e Divulgação do Resultado das Provas Objetivas 

01.09.2014 
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As demais disposições editalícias permanecem inalteradas. 

 

Teresina, 04 de agosto de 2014. 

 

 

Comissão Organizadora do Concurso 

08.  Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da prova objetiva e 
ao resultado de que trata o item anterior. 

02 e 03.09.2014 

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

10.09.2014 

10.  Publicação do Resultado Preliminar 12.09.2014 

11. Prazo para Recurso contra o Resultado Preliminar 15 e 16.09.2014 

12. Divulgação do Resultado do julgamento dos Recursos e Publicação do Resultado 
Final. 

19.09.2014 

13. Prazo para Recurso contra o Resultado Final 23 e 24.09.2014 

14. Divulgação do Resultado do julgamento dos Recursos contra o resultado final  26.09.2014 

15. Publicação do resultado Final.  26.09.2014 


