EDITAL Nº 001/2015 – CONCURSO PÚBLICO
Onde se lê
3.12. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.12.4. O candidato que desejar solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá, obrigatoriamente:
a) fazer a solicitação no formulário de inscrição;
b) escanear e encaminhar, até o dia 27/04/2015 através do e-mail isencao-saae@msconcursos.com.br, os seguintes
documentos:
1- comprovante de endereço, no próprio nome ou no nome do pai ou responsável;
2- declaração atestando sua condição de desempregado ou comprovação bancária de que é assistido pelo Programa
Social da Bolsa Família, com firma reconhecida, conforme Anexo V.
3.12.5. O candidato que desejar solicitar isenção parcial do pagamento da taxa de inscrição deverá, obrigatoriamente:
a) fazer a solicitação no formulário de inscrição;
b) escanear e encaminhar, até o dia 27/04/2015 através do e-mail isencao-saae@msconcursos.com.br, os seguintes
documentos:
1- declaração expedida pela instituição de ensino, comprovando sua matrícula e frequência no ano de 2015;
2- comprovante de renda do(s) responsável(is) pelo aluno, não superior a (02) dois salários mínimos.
ANEXO III – CRONOGRAMA
FASES
Publicação do edital de abertura

DATA PREVISTA*

Período de inscrições

22/04/2015
22/04/2015 a 10/05/2015

Período para envio do laudo médico

22/04/2015 a 10/05/2015

Período de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição

22/04/2015 a 27/04/2015

Divulgação da relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos
Período recursal sobre solicitação de isenção da taxa de inscrição

29/04/2015
30/04/2015 e 04/05/2015

Divulgação da relação dos pedidos de isenção deferidos pós recurso

07/05/2015

Último dia para pagamento das inscrições

11/05/2015

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas

15/05/2015

Período recursal sobre as inscrições indeferidas

18/05/2015 e 19/05/2015

Divulgação das inscrições deferidas após recursos

21/05/2015

Divulgação dos locais de provas

21/05/2015

REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

31/05/2015

Divulgação do gabarito preliminar

31/05/2015

Período recursal sobre o gabarito preliminar
Divulgação do gabarito definitivo
Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas
Período recursal sobre resultado preliminar das provas objetivas

01/06/2015 e 02/06/2015
11/06/2015
11/06/2015
12/06/2015 e 15/06/2015

Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas

18/06/2015

Convocação para a prova prática

18/06/2015

REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
Divulgação do resultado preliminar da prova prática
Período recursal sobre resultado preliminar da prova prática

27/06/2015 e 28/06/2015
30/06/2015
01/07/2015 e 02/07/2015

Divulgação do resultado definitivo da prova prática

08/07/2015

Divulgação da classificação preliminar

08/07/2015

Período recursal sobre a classificação preliminar

09/07/2015 e 10/07/2015

Publicação da classificação final

16/07/2015

Homologação do concurso público

16/07/2015

Leia-se
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3.12. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.12.4. O candidato que desejar solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá, obrigatoriamente:
a) fazer a solicitação no formulário de inscrição;
b) escanear e encaminhar, até o dia 29/04/2015 através do e-mail isencao-saae@msconcursos.com.br, os seguintes
documentos:
1- comprovante de endereço, no próprio nome ou no nome do pai ou responsável;
2- declaração atestando sua condição de desempregado ou comprovação bancária de que é assistido pelo Programa
Social da Bolsa Família, com firma reconhecida, conforme Anexo V.
3.12.5. O candidato que desejar solicitar isenção parcial do pagamento da taxa de inscrição deverá, obrigatoriamente:
a) fazer a solicitação no formulário de inscrição;
b) escanear e encaminhar, até o dia 29/04/2015 através do e-mail isencao-saae@msconcursos.com.br, os seguintes
documentos:
1- declaração expedida pela instituição de ensino, comprovando sua matrícula e frequência no ano de 2015;
2- comprovante de renda do(s) responsável(is) pelo aluno, não superior a (02) dois salários mínimos.
FASES

DATA PREVISTA*

Publicação do edital de abertura
Período de inscrições

22/04/2015
22/04/2015 a 10/05/2015

Período para envio do laudo médico

22/04/2015 a 10/05/2015

Período de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição

22/04/2015 a 29/04/2015

Divulgação da relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos
Período recursal sobre solicitação de isenção da taxa de inscrição

30/04/2015
04/05/2015 e 05/05/2015

Divulgação da relação dos pedidos de isenção deferidos pós recurso

07/05/2015

Último dia para pagamento das inscrições

11/05/2015

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas

15/05/2015

Período recursal sobre as inscrições indeferidas

18/05/2015 e 19/05/2015

Divulgação das inscrições deferidas após recursos

21/05/2015

Divulgação dos locais de provas

21/05/2015

REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

31/05/2015

Divulgação do gabarito preliminar

31/05/2015

Período recursal sobre o gabarito preliminar

01/06/2015 e 02/06/2015

Divulgação do gabarito definitivo

11/06/2015

Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas

11/06/2015

Período recursal sobre resultado preliminar das provas objetivas

12/06/2015 e 15/06/2015

Divulgação do resultado definitivo das provas objetivas

18/06/2015

Convocação para a prova prática

18/06/2015
27/06/2015 e 28/06/2015

REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
Divulgação do resultado preliminar da prova prática
Período recursal sobre resultado preliminar da prova prática

30/06/2015
01/07/2015 e 02/07/2015

Divulgação do resultado definitivo da prova prática

08/07/2015

Divulgação da classificação preliminar

08/07/2015

Período recursal sobre a classificação preliminar

09/07/2015 e 10/07/2015

Publicação da classificação final

16/07/2015

Homologação do concurso público

16/07/2015

Cruzeiro/SP, 27 de abril de 2015.
PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA
Diretor Geral
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