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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/16 
EDITAL 04 – REABRE AS INSCRIÇÕES E RETIFICA EDITAL REGULAMENTO 

 
O MUNICÍPIO DE PORANGATU, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECP, nomeada pelo 
Decreto nº 014/16; considerando a necessidade de efetivar a publicação dos atos do concurso no Diário Oficial 
do Estado, aprova e torna público o novo prazo de reabertura das inscrições no período de 17/08/16 a 
05/09/16 e retifica itens do Edital Regulamento. 
 
1. Ficam retificados os itens 4.2 e 5.10 do Edital Regulamento que passam a vigorar com as seguintes alterações 
 
“4.2 O período de inscrições será de 17/08/16 à 05/09/16, com início as 10:00 horas e término as 23:59 horas do último dia 
(horário oficial de Brasília/DF), podendo ser efetuado o pagamento da taxa de inscrição  até o primeiro dia útil após o 
encerramento do prazo de inscrição. 
5.10 A relação dos candidatos com pedidos de isenção da taxa indeferidos será divulgada no site de divulgação do certame 
até 08/09/16, podendo os interessados apresentar recurso ou efetivar a inscrição com emissão do boleto bancário para 
pagamento da taxa até dia 12/09/16.” 

 
2. Fica retificado o cronograma de atividade do concurso previsto no Anexo I do Edital Regulamento que passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

 
3. Ficam retificados os requisitos do cargo de PROFESSOR PEDAGOGO previstos no Anexo III do Edital 
Regulamento, os quais passam a vigorar da seguinte forma: 
 
“10. PROFESSOR PEDAGOGO 
Atribuições: Descrição sumária: Exerce atividades docentes na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, bem como 
atividades de suporte pedagógico direto, incluindo as de direção, planejamento, pesquisa, coordenação, supervisão, 
inspeção e orientação.  

DATA 
PREVISTA 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

17/08/16 à 05/09/16 Período para novas inscrições  

08/09/16 Divulgação do indeferimento dos pedidos de isenção da taxa do concurso 

12/09/16 Término do prazo para pagamento pelos candidatos com pedido de isenção indeferido 

19/09/16 Homologação das inscrições deferidas com lista dos candidatos P.N.E. 

19/09/16 Divulgação dos locais e horários para realização das provas  

24/09/16 (sábado) Realização das provas objetivas para os cargos de NÍVEL MÉDIO  

25/09/16 (domingo) 
Realização das provas objetivas para os cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL SUPERIOR e 
PROVA DE REDAÇÃO PARA PROFESSOR (1ª etapa) 

26/09/16 Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas 

14/10/16 
Divulgação dos resultados e classificação dos candidatos aprovados nas provas objetivas (1ª etapa), 
observado o ponto de corte. 

29/10/16  
(sábado) 

Realização da prova prática para OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, CONDUTOR DE VEÍCULOS 
LEVES e  CONDUTOR DE VEÍCULOS PESADOS (2ª etapa) 

04/11/16 Divulgação da classificação final dos candidatos aprovados na 2ª etapa do concurso 
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Função: Atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, 
inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das Unidades Escolares, em suas 
diversas etapas e modalidades de atendimento da Secretaria Municipal de Educação. 
Requisitos de provimento:  Ensino superior em Pedagogia ou normal superior.” 
 

4. Em razão das alterações implementadas neste edital os candidatos inscritos poderão,  até o encerramento do 
prazo de reabertura das inscrições supracitado,  requerer o cancelamento da inscrição e a restituição da taxa, 
mediante protocolo na Comissão Especial do Concurso com informação do número da conta bancária para fins 
de devolução. 
 
5. O presente edital será publicado no placar da prefeitura, jornal, diário oficial e sites de divulgação do 
concurso www.itame.com.br e www.porangatu.go.gov.br.  
 
Porangatu, 12 de agosto de 2016. 
 
 
 

ONÉSIMO PEREIRA ALCÂNTARA                                         MARIA FELINA DE JESUS 
                                             Presidente CECP                                                                                Secretária 

 
 

ROMILDO RIBEIRO DE ARAUJO  
Membro 
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