ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ADITIVO 003/2018 AO EDITAL 002/2018 (GUARDA MUNICIPAL)

O MUNICÍPIO DE VIANA- ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Florentino
Ávidos, nº 01, Centro - CEP: 73760-000, Espírito Santo, neste ato representado pelo Excelentíssimo
Prefeito Municipal, Senhor Gilson Daniel Batista, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto no artigo 37, torna público o 3º ADITIVO ao EDITAL 002/2018.

CONSIDERANDO, o princípio da ampla concorrência, que norteia o instrumento do
concurso público, para fins de acesso aos cargos públicos;
CONSIDERANDO, o princípio da publicidade norteador da administração pública, que
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;
CONSIDERANDO, o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital 003\2018,
que versa sobre o concurso público;
DECIDE:

Artigo 1º - FICAM PRORROGADAS AS INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 05/02/2019.
Artigo 2º - Fica retificado o CAPÍTULO II – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:
ITE
M
1

DATAS E PRAZOS

ATIVIDADE

07 de dezembro a 05 de fevereiro de 2019

Período de Inscrição

07 a 11 de dezembro de 2018

2

Solicitação de isenção da taxa de inscrição

3

Local de Inscrição

www.consulpam.com.br

4

Homologação das Inscrições para os
candidatos isentos
Recursos contra homologação dos candidatos
isentos
Respostas dos recursos contra a homologação
dos candidatos isentos
Homologação das Inscrições para os
candidatos pagantes
Recursos contra homologação dos candidatos
pagantes
Respostas dos recursos contra a homologação
dos candidatos pagantes

26 de dezembro de 2018

5
6
7
8
9
10

Homologação final dos pagantes

11

Data das Provas Objetivas

12

Horário da Prova

27 e 28 de dezembro de 2018
02 de janeiro de 2019
11 de fevereiro de 2019
12 e 13 de fevereiro de 2019
18 de fevereiro de 2019
20 de fevereiro de 2019
10 de março de 2019
De acordo com o aditivo 001/2018.

1

13

Divulgação dos GABARITOS
PRELIMINARES

14

Recursos contra os gabaritos preliminares

15

Resultado dos recursos e Relação dos
candidatos inscritos como pessoa com
deficiência e reserva aos negros.
Recursos contra a lista de candidatos
inscritos como pessoa com deficiência
Relação dos candidatos aprovados nas provas
objetivas e Resultado dos recursos conta a lista
de candidatos inscritos como pessoa com
deficiência

16
17

11 de março de 2019 até às 17h.
12e 13 de março de 2019.
09 de abril de 2019.
10 e 11 de abril de 2019.

15 de abril de 2019.
16 e 17 de abril de 2019.

18

Recursos contra a relação dos aprovados

19

Respostas dos recursos – contra a relação dos
aprovados

22 de abril de 2019.
Serão marcadas a posteriori através de editais
específicos para cada fim.

20
Demais provas
* Todas as datas são passíveis de serem alteradas.

Artigo3º Permanecem inalterados os demais itens constantes o Edital 002/2018.

VIANA - ES, 21 de janeiro de 2019.

Gilson Daniel Batista
Prefeito Municipal
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