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 ADITIVO Nº 004/2015 AO EDITAL Nº. 001/2015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015. 

O Prefeito Municipal de Barbalha (CE), JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, no uso de suas 
atribuições legais e atendendo aos Princípios Constitucionais da Publicidade e demais princípios, 
e em consonância com o Edital supracitado RETIFICA (altera) o Anexo I do Edital nº 001/2015, 
justificando necessário o adiamento do término do Período de Inscrição do presente certame, 
e ficam estabelecidas novas datas para as etapas finais do enunciado Concurso, conforme 
cronograma abaixo. 

1.0 – Fica prorrogado o término do Período de Inscrição do presente certame, para o dia 
15/12/2015, e ficam estabelecidas novas datas para as etapas finais do enunciado Concurso. 

 

CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS 
 

DATAS EVENTOS 

até 15/12/2015 Final do Período de inscrições. 

22/12/2015 Publicação das inscrições deferidas/indeferidas. (por pagamento de Boleto) 

23 e 24/12/2015 Período de recursos das inscrições. (por pagamento de Boleto) 

05/01/2016 Resultado dos recursos das inscrições. (por pagamento de Boleto) 

12/01/2016 
Data de início da liberação do Cartão de Inscrição no site: 
www.universidadepatativa.com.br 

17/01/2016 Realização da 1ª etapa (prova objetiva) 

18/01/2016 Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva (1ª Etapa). 

19 e 20/01/2016 
Período de recursos das questões da prova e do gabarito preliminar através do 
site: www.universidadepatativa.com.br 

27/01/2016 Resultado das análises dos recursos e Publicação do gabarito oficial. 

03/02/2016 Publicação do resultado preliminar dos aprovados da 1ª Etapa (prova objetiva) 

04/02/2016 Período para recursos do resultado dos aprovados da 1ª Etapa (prova objetiva) 

10/02/2016 
Resultado da análise de recursos contra o Resultado preliminar da 1º Etapa (prova 
objetiva) e Resultado Oficial da 1º Etapa (prova objetiva). 

15 e 16/02/2016 Realização da 2ª Etapa (Prova de Títulos).  

23/02/2016 Publicação do resultado preliminar da 2ª Etapa (Prova de Títulos). 

24/02/2016 Prazos para recursos da 2ª etapa (Prova de Títulos). 

26/02/2016 Resultado das análises dos recursos da 2ª etapa (Prova de Títulos). 

02/03/2016 Resultado final classificatório. 

 

 
Paço do Prefeito Municipal de Barbalha Estado do Ceará, em 10 de Dezembro de 2015. 

 
 

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ  
Prefeito Municipal 


