
  CONCURSO PÚBLICO 

  FUNPREVIM DE MANACAPURU 
 

RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL 01/2018 DE 24 DE ABRIL DE 2018 

 

JUCIMAR FONSECA DA SILVA, Diretor Presidente do FUNPREVIM da cidade de MANACAPURU - AM, no uso de 

suas atribuições, torna público a retificação do Edital 01/2018, conforme estabelecido a seguir: 

4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Onde se Lê: 

4.1.4. Para comprovação de renda, o candidato deverá enviar ao Instituto Merkabah cópia autenticada 
do último comprovante de renda ou cópia autenticada da última atualização salarial, seguida da 
página seguinte em branco, também autenticada; 

Leia-se: 

4.1.4. Para comprovação de renda, o candidato deverá enviar ao Instituto Merkabah cópia do último 
comprovante de renda ou cópia da última atualização salarial, seguida da página seguinte em 
branco, ambas assinadas conforme identidade e datadas e uma cópia simples do documento de 
identidade; 

4.1.4.1. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das informações referentes a 
documentação solicitada para comprovação de matrícula, comprovação de renda e 
qualquer outro documento comprobatório. 

4.1.4.2. Os documentos solicitados no item 4.1.3. e  4.1.4. serão  validados no ato na contratação 
e a constatação de burla ou fraude, o candidato será automaticamente eliminado do 
concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis por lei, devendo ser 
convocado o próximo da relação de aprovados.  

 

9. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

Onde se lê: 

9.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de MANACAPURU-AM na data prevista de 25 DE AGOSTO DE 
2018, com inícios as 14h30m da tarde com duração prevista de 4 horas, conforme tabela abaixo, observado 
o horário Local; 

CARGOS 
DATA DA PROVA/PERÍODO DE 

APLICAÇÃO 

Assistente Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, 

Vigilante, Técnico em Contabilidade 

Sábado, 25 de agosto 

14h30m da tarde  
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9.2. Os locais e horários serão confirmados oportunamente através de Edital de convocação para as provas a ser 

publicado na Imprensa Oficial do Município, em listas que serão afixadas na sede do FUNPREVIM e através 
da Internet no endereço https://merkabah.selecao.net.br, a partir de 15 de agosto de 2018;  

 

Leia-se: 

 

9.1  As provas objetivas serão realizadas na cidade de MANACAPURU-AM na data prevista de 23 DE SETEMBRO 
DE 2018, com inícios as 14h30m da tarde com duração prevista de 4 horas, conforme tabela abaixo, 
observado o horário Local; 

 

CARGOS 
DATA DA PROVA/PERÍODO DE 

APLICAÇÃO 

Assistente Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, 

Vigilante, Técnico em Contabilidade 

Domingo, 23 de setembro 

14h30m da tarde  

 

9.2  Os locais e horários serão confirmados oportunamente através de Edital de convocação para as provas a ser 
publicado na Imprensa Oficial do Município, em listas que serão afixadas na sede do FUNPREVIM e através 
da Internet no endereço https://merkabah.selecao.net.br, a partir de 03 de setembro de 2018;  

 

 

 
Alteração do Cronograma 

Onde se Lê: 

ANEXO VI – CRONOGRAMA 

DATAS EVENTOS 

24/04 
Publicação do Edital de Abertura de Inscrição em jornal local e no Diário Oficial dos Municípios, pelo 

FUNPREVIM DE MANACAPURU/AM. 

02/05 à 28/06 
Período de Inscrição via Internet no site do INSTITUTO MERKABAH.  

HORÁRIO LOCAL 

03 e 05/05 
Período de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição via site do INSTITUTO MERKABAH. HORÁRIO 

LOCAL 

02/05 a 09/06 
Período de entrega dos Documentos comprobatórios solicitados para isenção de taxa enviados via 

anexo na área do candidato do site do INSTITUTO MERKABAH. 

https://merkabah.selecao.net.br/
https://merkabah.selecao.net.br/


  CONCURSO PÚBLICO 

  FUNPREVIM DE MANACAPURU 
 

 

Leia-se: 

02/05 a 09/06 
Período de entrega dos Laudos Médicos enviados via anexo na área do candidato do site do 

INSTITUTO MERKABAH. 

20/06 Divulgação das solicitações de Isenção das taxas de inscrição no site do INSTITUTO MERKABAH. 

21 e 22 /06 Prazo para interposição de recurso referente a Lista de Isenções via site do INSTITUTO MERKABAH. 

29/06 Data limite para pagamento das inscrições. 

09/07 Confirmação das inscrições. 

13/07 Data Limite para solicitação de correção de dados do candidato. 

15/08 
Publicação do Edital de Convocação para as provas objetivas em Jornal Oficial, fixação na sede do 

FUNPREVIM/AM divulgação no site do INSTITUTO MERKABAH. 

25/08 Aplicação das Provas Objetivas - tarde 

28/08/18  
Divulgação dos gabaritos na PREFEITURA DE MANACAPURU/AM, sede do FUMPREVIN e no site do 

INSTITUTO MERKABAH, após as 10hs. 

29 e 30/08/18 
Prazo para interposição de recurso referente aos gabaritos e aplicação das Provas Objetivas via site 

do INSTITUTO MERKABAH. 

25/09/18 Resposta dos recursos interpostos aos candidatos via site do INSTITUTO MERKABAH. 

25/09 
Divulgação do Resultado Provisório das Provas Objetivas no “Jornal Oficial” e no site do INSTITUTO 

MERKABAH. 

26 e 27/09 
Prazo para interposição de recurso referente à divulgação do Resultado Provisório via site do 

INSTITUTO MERKABAH. 

05/10/18 Publicação do Resultado Final referente as Provas Objetivas. 

08/10/18 Homologação do concurso para todos os cargos. 

DATAS EVENTOS 

24/04 
Publicação do Edital de Abertura de Inscrição em jornal local e no Diário Oficial dos Municípios, pelo 

FUNPREVIM DE MANACAPURU/AM. 

02/05 à 28/06 
Período de Inscrição via Internet no site do INSTITUTO MERKABAH.  

HORÁRIO LOCAL 

03 e 05/05 
Período de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição via site do INSTITUTO MERKABAH. HORÁRIO 

LOCAL 

02/05 a 09/06 
Período de entrega dos Documentos comprobatórios solicitados para isenção de taxa enviados via 

anexo na área do candidato do site do INSTITUTO MERKABAH. 
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Os demais itens do Edital se mantêm inalterados. 

 

 

MANACAPURU, 14 de maio de 2018 

 

 
JUCIMAR FONSECA DA SILVA 

Diretor Presidente do FUNPREVIM 

02/05 a 09/06 
Período de entrega dos Laudos Médicos enviados via anexo na área do candidato do site do 

INSTITUTO MERKABAH. 

20/06 Divulgação das solicitações de Isenção das taxas de inscrição no site do INSTITUTO MERKABAH. 

21 e 22 /06 Prazo para interposição de recurso referente a Lista de Isenções via site do INSTITUTO MERKABAH. 

29/06 Data limite para pagamento das inscrições. 

09/07 Confirmação das inscrições. 

23/07 Data Limite para solicitação de correção de dados do candidato. 

03/09 
Publicação do Edital de Convocação para as provas objetivas em Jornal Oficial, fixação na sede do 

FUNPREVIM/AM divulgação no site do INSTITUTO MERKABAH. 

23/09 APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS - TARDE 

24/09/18  
Divulgação dos gabaritos na PREFEITURA DE MANACAPURU/AM, sede do FUMPREVIN e no site do 

INSTITUTO MERKABAH, após as 10hs. 

25 e 26/09/18 
Prazo para interposição de recurso referente aos gabaritos e aplicação das Provas Objetivas via site 

do INSTITUTO MERKABAH. 

22/10/18 Resposta dos recursos interpostos aos candidatos via site do INSTITUTO MERKABAH. 

22/10 
Divulgação do Resultado Provisório das Provas Objetivas no “Jornal Oficial” e no site do INSTITUTO 

MERKABAH. 

23 e 24/10 
Prazo para interposição de recurso referente à divulgação do Resultado Provisório via site do 

INSTITUTO MERKABAH. 

09/11/18 Publicação do Resultado Final referente as Provas Objetivas. 

02/01/19 Homologação do concurso para todos os cargos. 


