
EDITAL Nº 04/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015

O Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, no uso
de suas atribuições e com base no que dispõem a Portaria nº 967/2015 e o
Decreto  nº  921/2015,  especialmente  o  item  3  (três),  do  Regulamento
Especial do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2015;

R E S O L V E

PRORROGAR o prazo final para realização das inscrições e do pagamento da
taxa referente a tal ato, bem como ALTERAR a data dos seguintes eventos:
publicação da relação das inscrições homologadas; prazo para recurso quanto
às  inscrições  indeferidas;  publicação  final  das  inscrições  homologadas;
publicação do Edital de ensalamento; realização da Prova Objetiva e Prova de
Títulos;  publicação  do  gabarito  preliminar  da  prova  objetiva;  prazo  para
interposição de recurso quanto ao gabarito preliminar; divulgação da decisão de
recursos e publicação do gabarito oficial; publicação da classificação provisória;
prazo  para  recurso  com  relação  à  classificação  provisória;  publicação  da
classificação  final;  e  homologação  do  resultado  final,  modificando-se,  por
consequência,  o  Cronograma constante do Anexo  III,  do Edital  nº  001/2015,
conforme abaixo:

CRONOGRAMA ALTERADO

Data Atividade

20/07 a 20/08/2015 Prorrogação período de Inscrição

21/08/2015 4. Publicação da relação das inscrições homologadas

24/08/2015 5. Prazo para recurso quanto às inscrições indeferidas

26/08/2015 6. Publicação final das inscrições homologadas

26/08/2015 7. Publicação do Edital de ensalamento 

30/08/2015 8. Realização da Prova Objetiva e Prova de Títulos 

30/08/2015 9. Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva

31/08/2015 10. Prazo para interposição de recurso quanto ao gabarito



preliminar

03/09/2015
11.   Divulgação  da  decisão  de  recursos  e  Publicação  do

gabarito oficial

10/09/2015 12. Publicação da classificação provisória

11/09/2015
13.  Prazo  para  recurso  com  relação  à  classificação

provisória 

15/09/2015 14. Publicação da classificação final 

16/09/2015 15. Homologação do resultado final 

Santo Antônio do Descoberto - GO, aos vinte dias do mês de julho do ano de
dois mil e quinze.

Nair Alberto Flores da Silva
Presidente da Comissão 
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