Governo do Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Pau D’arco do Piauí

EDITAL Nº 02/2015
Estabelece alterações no cronograma
do concurso público objeto do Edital
nº 01/2015 e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO DO PIAUÍ, Estado do Piauí, nos termos dos
subitens 13.35 e 13.37 do Edital nº 01/2015, de 22 de janeiro de 2015, publicado no
Diário Oficial dos Municípios em 26 de janeiro de 2015, e,
CONSIDERANDO que o encerramento do prazo de inscrição no concurso público
inicialmente estabelecido ocorreu no período de carnaval, gerando dificuldades para o
pagamento das taxas pelos candidatos em razão do feriado bancário;
CONSIDERANDO a Resolução nº 907, de 10 de dezembro de 2009, do Tribunal de Contas
do Estado do Piauí, que dentre outros procedimentos, estabelece o prazo de 30 (trinta)
dias entre o lançamento do Edital e o encerramento do período de inscrições;
CONSIDERANDO as Leis Federais nos 4.084/62 e 9.674/98, que dispõem sobre o
exercício da profissão de Bibliotecário;
RESOLVE:

1. Determinar a reabertura das inscrições no concurso público, no período das 10 horas
do dia 23 de fevereiro de 2015 às 23h59min do dia 09 de março de 2015.
1.1. Permanecem válidas as inscrições realizadas anteriormente, sendo facultada
àqueles que não realizaram seu pagamento a emissão de 2ª via de boleto bancário
no endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br.
1.2. O pagamento do boleto bancário deverá ser feito até às 23h59min do primeiro
dia útil posterior ao encerramento das inscrições.
2. Alterar o cronograma de execução do concurso, nos termos no Anexo I deste Edital,
alterando a data de realização da prova escrita objetiva para o dia 29 de março de 2015.
2.1. Fica mantida a data prevista de divulgação do Resultado Final do concurso
estabelecida no Edital nº 01/2015.
-1-

Governo do Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Pau D’arco do Piauí

3. Estabelecer, entre os requisitos de investidura no cargo de Bibliotecário, o Registro
no Conselho de Classe, bem como instituir gratificação à sua remuneração inicial
prevista na Tabela I, do subitem 3.1, do Edital nº 01/2015.
4. Permanecem válidas as demais disposições do Edital nº 01/2015.

Pau D´Arco do Piauí-PI, 20 de fevereiro de 2015.

ANTÔNIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
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Anexo I do Edital nº 02/2015
CRONOGRAMA DO CONCURSO
EVENTO

DATA PREVISTA

Período de Inscrições

23.02.2015 a
09.03.2015

Divulgação das inscrições deferidas a candidatos
declarados portadores de necessidades
especiais

12.03.2015

Divulgação dos locais de aplicação da Prova
Objetiva através do Cartão de Informação na
Internet

24.03.2015

Realização da prova escrita objetiva

29.03.2015

Divulgação do gabarito preliminar da Prova
Objetiva

31.03.2015

Apresentação de recursos contra o gabarito
preliminar da Prova Objetiva

01 e 02.04.2015

Divulgação do resultado da análise dos recursos
interpostos contra o gabarito preliminar da
Prova Objetiva

16.04.2015

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova
Objetiva

20.04.2015

Apresentação de recursos contra o resultado
preliminar da prova objetiva

21 e 22.04.2015

Divulgação do resultado da análise dos recursos
interpostos contra o resultado preliminar da
prova objetiva

29.04.2015

Divulgação do Resultado Definitivo da Prova
Objetiva

30.04.2015

Convocação dos candidatos aptos para a
Avaliação de Títulos

04.05.2015

Prazo para envio dos títulos

Até 08.05.2015

Resultado da avaliação de títulos

19.05.2015

Recursos contra a pontuação obtida na
Avaliação de Títulos

20 e 21.05.2015

Resultado da análise dos recursos interpostos
contra a Avaliação de Títulos

27.05.2015

Resultado Final

01.06.2015
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