
 
 

Estado do Tocantins 

                                                                  PREFEITURA DE PEQUIZEIRO 

Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura 
 
 
 

         EDITAL DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

 

                       

A  Comissão  do  Concurso  Público,  instituída  nos  termos  do  Decreto  Municipal  nº11/2016 de 14 de 

Janeiro de 2016 da Prefeitura Municipal de Pequizeiro - TO, no uso   de suas atribuições legais, torna 

público que, em virtude da demanda de inscrições e das solicitações encaminhadas  foram REABERTAS 

as inscrições do referido Concurso, conforme segue: 

 

1. REABRIR  as inscrições referentes ao Concurso Público pelo Edital de nº 001/2016, até às 

23h59min do dia 11 de setembro de 2016. 

2. Em consequência do disposto no inciso acima resolve adequar o cronograma, passando a vigorar 

conforme segue: 

a)  ALTERAR a data de vencimento do boleto para o dia 12 de setembro de 2016; 

b) ALTERAR a data de encaminhamento dos documentos referentes à solicitação de 

Atendimento Especial do referido Edital para o dia 12 de setembro de 2016; 

c) ALTERAR a data da divulgação provisória da Relação de Candidatos Inscritos e das 

Solicitações de Atendimento Especial para o dia 15 de setembro de 2016; 

d) ALTERAR a data de abertura do prazo para os candidatos que não tiverem seu nome 

divulgado na Relação Provisória de Candidatos Inscritos se manifestarem para os dias 16 e 17 

de setembro; 

e) ALTERAR a data  da divulgação definitiva da relação de Candidatos Inscritos para o dia 20 de 

setembro de 2016; 

f) ALTERAR a data  divulgação dos Locais de Provas e da concorrência para o dia 20 de 

setembro de 2016. 

 
3.   O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta retificação; 

4.   Esta Retificação entrará em vigor na data de sua publicação; 
 

5.   Permanecem inalterados os demais itens e subitens do Edital do Concurso Público nº 001/2016 da 

Prefeitura Municipal de Pequizeiro – TO. 

 
 

Pequizeiro, 06 de setembro de 2016. 
 
 
 

Afonso Branquinho da Silva 

Presidente da Comissão 


