
 
 RETIFICAÇÃO Nº 2 

EDITAL Nº 001/2016 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 
 

Retificação dos itens relacionados às datas referentes: à divulgação das relações provisória e final dos 
candidatos com deficiência; à entrega do requerimento e do atestado médico para pessoas com 
deficiência e à entrega do requerimento e da documentação para candidato travesti ou transexual que 
desejam solicitar condição diferenciada para realização das provas; ao período de inscrição; à validação 
das inscrições; à divulgação do local de realização da prova; e ao Anexo III do edital. 
 
Onde se lê:  
 
4.12. A relação provisória dos candidatos com deficiência, nos termos do Art. 43 do Decreto nº 
3.298/1999, e suas alterações, e da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), será 
divulgada no endereço eletrônico http://www.comperve.ufrn.br, na data provável de 29 de julho de 
2016. 
 
4.12.2. A relação final dos candidatos com deficiência, nos termos do Art. 43 do Decreto nº 3.298/1999, 
e suas alterações, e da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), será divulgada no 
endereço eletrônico http://www.comperve.ufrn.br, na data provável de 10 de agosto de 2016. 
 
6.14.1. O requerimento e o atestado médico referidos no item anterior deverão ser entregues nos dias 
úteis, no período de 20 de junho a 21 de julho de 2016, no horário das 7h30min às 11h30min ou das 
13h30min às 17h30min.   
 
6.16.1. O requerimento e a documentação referidos no item anterior deverão ser entregues nos dias 
úteis, no período 20 de junho a 21 de julho de 2016, no horário das 7h30min às 11h30min ou das 
13h30min às 17h30min.   
 
7.1. A inscrição será feita, exclusivamente, via Internet, a partir das 8h do dia 20 de junho de 2016 até 
às 23h59min do dia 20 de julho de 2016, observando o horário oficial local. 
 
7.3. Para se inscrever, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos: 
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no período de 20 de junho a 21 de julho de 2016, no 
local indicado no boleto bancário. 
 
8.1. O candidato devidamente inscrito poderá, a partir do dia 29 de julho de 2016, acessar o sítio da 
COMPERVE (www.comperve.ufrn.br) para consultar sobre a validação da sua inscrição.  
 
8.1.1. O candidato cuja inscrição não estiver validada deverá entregar, na sede da Comperve (BR 101, 
Campus Universitário – Lagoa Nova – Natal/RN) ou enviar via e-mail (comperve@comperve.ufrn.br), até 
o dia 9 de agosto de 2016, cópia do comprovante de pagamento, realizado no período de 20 de junho a 
21 de julho de 2016, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, para que 
seja providenciada sua validação.  
 
8.1.2. O local de realização das provas será divulgado no sítio da COMPERVE (www.comperve.ufrn.br), 
a partir do dia 10 de agosto de 2016.  

 



ANEXO III 
CRONOGRAMA 

 

Atividade Data ou Período 

Divulgação do Edital: Dia 16 de maio de 2016. 

Período para inscrição: 

Das 8 horas do dia 20 de junho de 2016, 

até às 23h59min do dia 20 de julho de 

2016. 

Período para efetuar o pagamento da 

taxa de inscrição: 

De 20 de junho de 2016 até o dia 21 de 

julho de 2016. 

Período para envio ou entrega do 

Requerimento de Atendimento 

Especial: 

De 20 de junho de 2016 até o dia 21 de 

julho de 2016. 

Período de entrega da documentação 

comprobatória para a Prova de 

Títulos: 

Entregar na COMPERVE ou enviar via 

Sedex, endereçadas à COMPERVE (BR 

101, Campus Universitário, Lagoa Nova, 

Natal/RN, CEP 59078-900), todas e de 

uma só vez, cópias da documentação 

discriminada no Quadro de Pontuação 

constante no Item 11.1.1, nos 5 (cinco) 

primeiros dias úteis após a divulgação do 

Resultado das Provas Objetivas (Gabarito 

Oficial Definitivo), no horário das 7h30 às 

11h30 ou das 13h30 às 17h30. 

Divulgação da consulta referente à 

validação das inscrições e a listagem 

provisória dos candidatos com 

deficiência 

Na data provável de 29 de julho de 2016. 

Período para entrega do comprovante 

de pagamento dos candidatos que 

não tiveram a inscrição validada 

De 29 de julho a 09 de agosto de 2016. 

Divulgação dos locais de prova e da 

listagem final dos candidatos com 

deficiência 

Na data provável de 10 de agosto de 

2016. 

Aplicação das provas escritas: 
Na data provável de 21 de agosto de 

2016. 

Divulgação do gabarito oficial 

preliminar da prova escrita objetiva: 

Uma hora após o término da aplicação das 

provas. 

Período para interpor recurso contra o 48 horas contadas a partir da divulgação 



gabarito preliminar da prova escrita 

objetiva: 

do gabarito oficial preliminar da prova 

escrita objetiva. 

Divulgação do Resultado da Prova 

Objetiva (Gabarito Oficial Definitivo) 

Na data provável de 09 de setembro de 

2016. 

Período para consulta da Folha de 

Respostas das Provas Objetivas  

72 horas após a divulgação do resultado 

da respectiva prova. 

Divulgação do Resultado da Prova de 

Títulos 

Na data provável de 05 de outubro de 

2016. 

Interposição de recursos contra a 

pontuação obtida na Prova de Títulos 

48 horas contadas a partir da divulgação 

do resultado da Prova de Títulos. 

Resultado Final 
Na data provável de 25 de outubro de 

2016. 

 
 
Leia-se:  
 
4.12. A relação provisória dos candidatos com deficiência, nos termos do Art. 43 do Decreto nº 
3.298/1999, e suas alterações, e da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), será 
divulgada no endereço eletrônico http://www.comperve.ufrn.br, na data provável de 08 de agosto de 
2016. 
 
4.12.2. A relação final dos candidatos com deficiência, nos termos do Art. 43 do Decreto nº 3.298/1999, 
e suas alterações, e da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), será divulgada no 
endereço eletrônico http://www.comperve.ufrn.br, na data provável de 15 de agosto de 2016. 
 
6.14.1. O requerimento e o atestado médico referidos no item anterior deverão ser entregues nos dias 
úteis, no período de 20 de junho a 25 de julho de 2016, no horário das 7h30min às 11h30min ou das 
13h30min às 17h30min.   
 
6.16.1. O requerimento e a documentação referidos no item anterior deverão ser entregues nos dias 
úteis, no período 20 de junho a 25 de julho de 2016, no horário das 7h30min às 11h30min ou das 
13h30min às 17h30min.   
 
7.1. A inscrição será feita, exclusivamente, via Internet, a partir das 8h do dia 20 de junho de 2016 até 
às 23h59min do dia 22 de julho de 2016, observando o horário oficial local. 
 
7.3. Para se inscrever, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos: 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no período de 20 de junho a 03 de agosto  de 2016, no 
local indicado no boleto bancário. 
 
8.1. O candidato devidamente inscrito poderá, a partir do dia 08 de agosto de 2016, acessar o sítio da 
COMPERVE (www.comperve.ufrn.br) para consultar sobre a validação da sua inscrição.  
 
8.1.1. O candidato cuja inscrição não estiver validada deverá entregar, na sede da Comperve (BR 101, 
Campus Universitário – Lagoa Nova – Natal/RN) ou enviar via e-mail (comperve@comperve.ufrn.br), até 
o dia 12 de agosto de 2016, cópia do comprovante de pagamento, realizado no período de 20 de junho 



a 03 de agosto de 2016, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, para 
que seja providenciada sua validação.  
 
8.1.2. O local de realização das provas será divulgado no sítio da COMPERVE (www.comperve.ufrn.br), 
a partir do dia 15 de agosto de 2016.  

 
ANEXO III 

CRONOGRAMA 
 

Atividade Data ou Período 

Divulgação do Edital: Dia 16 de maio de 2016. 

Período para inscrição: 

Das 8 horas do dia 20 de junho de 2016, 

até às 23h59min do dia 22 de julho de 

2016. 

Período para efetuar o pagamento da 

taxa de inscrição: 

De 20 de junho até o dia 03 de agosto de 

2016. 

Período para envio ou entrega do 

Requerimento de Atendimento 

Especial: 

De 20 de junho até o dia 25 de julho de 

2016. 

Período para solicitação de isenção da 

taxa de pagamento 
De 18 a 22 de julho de 2016. 

Divulgação do resultado da 

solicitação da isenção da taxa 
Na data provável de 26 de julho de 2016 

Período de entrega da documentação 

comprobatória para a Prova de 

Títulos: 

Entregar na COMPERVE ou enviar via 

Sedex, endereçadas à COMPERVE (BR 

101, Campus Universitário, Lagoa Nova, 

Natal/RN, CEP 59078-900), todas e de 

uma só vez, cópias da documentação 

discriminada no Quadro de Pontuação 

constante no Item 11.1.1, nos 5 (cinco) 

primeiros dias úteis após a divulgação do 

Resultado das Provas Objetivas (Gabarito 

Oficial Definitivo), no horário das 7h30 às 

11h30 ou das 13h30 às 17h30. 

Divulgação da consulta referente à 

validação das inscrições e a listagem 

provisória dos candidatos com 

deficiência 

Na data provável de 08 de agosto de 

2016. 

Período para entrega do comprovante 

de pagamento dos candidatos que 

não tiveram a inscrição validada 

De 08 a 12 de agosto de 2016. 



Divulgação dos locais de prova e da 

listagem final dos candidatos com 

deficiência 

Na data provável de 15 de agosto de 

2016. 

Aplicação das provas escritas: 
Na data provável de 21 de agosto de 

2016. 

Divulgação do gabarito oficial 

preliminar da prova escrita objetiva: 

Uma hora após o término da aplicação das 

provas. 

Período para interpor recurso contra o 

gabarito preliminar da prova escrita 

objetiva: 

48 horas contadas a partir da divulgação 

do gabarito oficial preliminar da prova 

escrita objetiva. 

Divulgação do Resultado da Prova 

Objetiva (Gabarito Oficial Definitivo) 

Na data provável de 09 de setembro de 

2016. 

Período para consulta da Folha de 

Respostas das Provas Objetivas  

72 horas após a divulgação do resultado 

da respectiva prova. 

Divulgação do Resultado da Prova de 

Títulos 

Na data provável de 05 de outubro de 

2016. 

Interposição de recursos contra a 

pontuação obtida na Prova de Títulos 

48 horas contadas a partir da divulgação 

do resultado da Prova de Títulos. 

Resultado Final 
Na data provável de 25 de outubro de 

2016. 

 
 
 

Natal (RN), 18 de julho de 2016. 
 
 
 

CAMILA MACIEL FERREIRA 
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA 

 
 

 
 


