
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº. 03/2015 
III ERRATA 

 
O Instituto Exatus e a Prefeitura Municipal de Ariquemes comunicam que em virtude de deliberações da Comissão do 
Concurso Público, em reunião na data de hoje, 19 de outubro de 2015, faz-se necessária a presente errata, nos 
seguintes termos: 
 
No item 7.2, ONDE ESTAVA ESCRITO: 
7.2 – Inscrições dos candidatos inscritos no certame 01/2014: Os candidatos que se inscreveram no concurso anterior, 
Edital 01/2014, que foi cancelado, para terem suas inscrições efetivadas no concurso atual, Edital 03/2015, deverão 
seguir as seguintes instruções: 
a) Ler o edital atentamente; 
b) Verificar no arquivo “LISTA DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES DEFERIDAS DO CONCURSO DE 2014”, se 
consta seu nome nessa lista e confirmar o cargo para o qual tinha se inscrito. 
c) No prazo que vai do dia 14 de setembro até o dia 05 de outubro de 2015 o interessado deve preencher nova ficha de 
inscrição no site www.institutoexatus.com para o mesmo cargo em que tinha se inscrito anteriormente. 
d) Imprimir e guardar sua inscrição, onde constam seus dados; 
e) Os candidatos terão 20 (vinte) dias para realizar estes procedimentos (prazo este definido no item c), sendo que 
aqueles que preencherem a ficha depois do prazo estipulado que é 14 de setembro até o dia 05 de outubro de 2015, 
terão que pagar seus boletos novamente se desejarem se inscrever para este concurso. Os candidatos que cumprirem 
com os passos acima, no período determinado, que estejam inscritos no presente concurso no mesmo cargo que se 
inscreveram no concurso anterior estarão isentos de pagamento de nova taxa de inscrição. Sendo que após o dia 19 
de outubro de 2015, o Instituto Exatus verificará os requerimentos preenchidos e confirmará aqueles que constam da 
lista de Candidatos com Inscrições Deferidas do Concurso de 2014. 
A lista de candidatos com inscrição deferida para o concurso atual, Edital 03/2015, por estarem com inscrição deferida 
no concurso de 2014 será divulgada no dia 19 de outubro de 2015. Os candidatos que não constarem nesta lista, 
deverão efetuar o pagamento do boleto bancário, até o seu vencimento que é o dia 23 de outubro de 2015. 
f) Os candidatos que não seguirem os passos definidos para obterem a inscrição no presente certame, poderão 
contatar a prefeitura para informações acerca da devolução da taxa anteriormente paga. 
 
O CORRETO É: 
7.2 – Inscrições dos candidatos inscritos no certame 01/2014: Os candidatos que se inscreveram no concurso anterior, 
Edital 01/2014, cujos atos foram cancelados, para terem suas inscrições efetivadas no concurso atual, Edital 03/2015, 
deverão seguir as seguintes instruções: 
a) Ler o edital atentamente; 
b) Verificar no arquivo “LISTA DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES DEFERIDAS DO CONCURSO DE 2014”, se 
consta seu nome nessa lista e confirmar o cargo para o qual tinha se inscrito. 
c) No prazo que vai do dia 14 de setembro até o dia 03 de novembro de 2015 o interessado deve preencher nova ficha 
de inscrição no site www.institutoexatus.com para o mesmo cargo em que tinha se inscrito anteriormente. 
d) Imprimir e guardar sua inscrição, onde constam seus dados; 
e) Os candidatos terão o prazo estabelecido no item “c” para realizar estes procedimentos, sendo que aqueles que não 
preencherem a ficha, ou ainda preencherem em cargo distinto do anteriormente inscrito, não terão suas inscrições 
confirmadas e nem mesmo poderão pagar o boleto fora da data de vencimento. Os candidatos que cumprirem com os 
passos acima, no período determinado, que estejam inscritos no presente concurso no mesmo cargo que se 
inscreveram no concurso anterior estarão isentos de pagamento de nova taxa de inscrição. Sendo que até o dia 09 de 
novembro de 2015, o Instituto Exatus verificará os requerimentos preenchidos e confirmará aqueles que constam da 
lista de Candidatos com Inscrições Deferidas do Concurso de 2014. 
f) Não haverá devolução de valores referente ao concurso de 2014, tendo em vista que o concurso está sendo 
executado pelo Edital 03/2015. 

 
ANEXO VII 

NOVO CRONOGRAMA 

Evento DATAS 

Período para requerer isenção de taxa – 
hipossuficiente 

- 

Inscrições  14/09 à 03/11 

Inscrições candidatos de 2014 14/09 à 03/11 

Homologação das Isenções concedidas - 

Confirmação candidatos concurso Edital 01/2014 09/11 

Vencimento do Boleto 04/11 

Homologação das Inscrições 09/11 

Divulgação dos Locais de prova 16/11 

Prova Escrita 29/11 

Gabaritos 29/11 após as 22h 

Resultado Parcial 14/12 

Convocação Provas Práticas 15/12 

Provas Práticas 20/12 

Resultado Provas Práticas 21/12 

Resultado Final e Requerimento Homologação 24/12 
 

 
Ariquemes, 19 de outubro de 2015. 
INSTITUTO EXATUS LTDA ME 
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