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COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DOS 

CARGOS EFETIVOS QUE COMPÕEM O QUADRO GERAL DE SERVIDORES PÚBLICOS 

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 

ARAGUACEMA/TO 

 

 

EDITAL N° 007/2016 – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

 

A Comissão Especial do Concurso Público, instituída nos termos do Decreto nº 79/2016, de 10 

de novembro de 2016, publicado nos quadros de aviso da sede da Prefeitura de Araguacema/TO, torna 

público o Edital nº 007, e resolve: 

 

1. Prorrogar o período das inscrições até às 23 horas e 59 minutos do dia 16 de dezembro de 2016, 

(horário local), exclusivamente através do endereço eletrônico www.novaprospectiva.com.br. 

1.1 O pagamento do boleto bancário deverá ser feito até às 23horas e 59 minutos do primeiro dia 

útil posterior ao encerramento das inscrições, ou seja, dia 19 de dezembro de 2016. 

2. Alterar o Cronograma de Atividades e Prazos constante no Anexo I do Edital 001/2016 de 10 de 

novembro de 2016, conforme apresentado em anexo, bem como os itens 01 que trata do período das 

inscrições; item 1.10.1 que define a data de publicação da relação das inscrições deferidas e Anexo VI-

B, que trata da forma e prazo para interposição de recurso contra as inscrições não deferidas, do 

referido edital. 

3. Permanecem inalterados os demais itens do edital 001/2016 de 10 de novembro de 2016. 

 
 

Araguacema - TO, aos 12 dias do mês dezembro de 2016. 

 

 

 

Priscila de Oliveira Frascareli 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novaprospectiva.com.br/
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Anexo I - CALENDÁRIO 

 
Data Dia da 

Semana 

Etapa 

10/11/16 quinta-feira Publicação do Edital do concurso 

14/11/16 segunda-feira Início do período de inscrições 

02/12/16 sexta-feira Prazo final para apresentação da documentação de pedido de isenção das taxas 

05/12/16 segunda-feira Publicação de deferimento preliminar dos pedidos de isenção das taxas 

07/12/16 quarta-feira Prazo final para apresentação de Recurso referente ao indeferimento do pedido 

de isenção das taxas 

09/12/16 sexta-feira Publicação de deferimento definitivo dos pedidos de isenção das taxas 

16/12/16 sexta-feira Término do período de inscrições 

20/12/16 terça-feira Publicação preliminar das inscrições deferidas 

22/12/16 quinta-feira Prazo final para apresentação de recurso referente as inscrições não deferidas 

26/12/16 segunda-feira Publicação da relação definitiva das inscrições deferidas 

30/12/16 sexta-feira Divulgação dos locais de realização das provas objetivas 

08/01/17 domingo Realização das provas objetivas 

09/01/17 segunda-feira Divulgação dos gabaritos preliminares 

11/01/17 quarta-feira Prazo final para apresentação de recurso referente às questões das provas 
objetivas 

23/01/17 segunda-feira Resultado dos gabaritos definitivos e divulgação preliminar dos 

candidatos aprovados e classificados 

25/01/17 quarta-feira Prazo final para apresentação de recurso referente ao resultado preliminar 

das provas objetivas 

27/01/17 sexta-feira Resultado final das provas objetivas 

01/02/17 quarta-feira Prova prática (motorista e operador de máquinas) 

01/02/17 quarta-feira Prazo final para apresentação de títulos (cargos de nível superior) 

06/02/17 segunda-feira Resultado preliminar da prova prática e de títulos 

08/02/17 quarta-feira Prazo final para apresentação de recurso referente ao resultado preliminar da 

prova prática e de títulos 

13/02/17 segunda-feira Resultado final preliminar do concurso 

15/02/17 quarta-feira Prazo final para apresentação de recurso referente ao resultado final do 
concurso. 

20/02/17 segunda-feira Resultado final do concurso 

24/02/17 sexta-feira Homologação do concurso 

 


