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A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS – MA, no uso de suas atribuições legais, e em 

obediência a NF nº 060/2019 – 1ªPJSI do Ministério Público, tendo em vista o Concurso Público 

destinado ao preenchimento de vagas oferecidas e formação de Cadastro Reserva para os cargos 

indicados no Anexo I, torna pública a retificação nº 004 do Edital nº 001 de 08/11/2019.  

 

1 – Em cumprimento a recomendação do Ministério Público Estadual acima descrita, as inscrições do 

Concurso Público do Município de Santa Inês estarão reabertas durante o período compreendido entre 

as 10:00 do dia 23/12/2019 até as 18:00 do dia 07/01/2020, assim o item 4, capítulo I - Calendário de 

Eventos passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

EVENTO DATA / PERÍODO 

Período de Inscrição (nos endereços www.fsadu.org.br e 

www.sousandrade.org.br).  

de 10:00h do dia 23/12/2019 

às 18:00h do dia 07/01/2020 

Período de pagamento do Valor de Inscrição. 23/12/2019 a 08/01/2020 

Período de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 23, 24, 26 e 27/12/2019 

Entrega de laudo médico (para pessoas com deficiência) e de comprovação 
de ter sido jurado do Tribunal do Júri. 

23/12/2019 a 07/01/2020 

Período de Requisição de Atendimento Diferenciado. 23/12/2019 a 07/01/2020 

Divulgação 

das Inscrições Deferidas como Pessoa com Deficiência. 

até 22/01/2020 
das Inscrições Deferidas com reconhecimento do benefício de 
ter sido jurado do Tribunal do Júri. 

das Inscrições Indeferidas. 

Divulgação da Concorrência. até 05/02/2020 

Disponibilização do Documento de Confirmação de Inscrição com local de prova. até 05/02/2020 

Prova Objetiva. 
09 e 16/02/2020, 

conforme Edital de 
Convocação 

Divulgação do Gabarito Oficial da Prova Objetiva realizada 09/02/2020 10/02/2020 

Divulgação do Gabarito Oficial da Prova Objetiva realizada 16/02/2020 17/02/2020 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva. até 17/03/2020 

Convocação para entrega de documentos para a Prova de Títulos. até 25/03/2020 

Período para autenticação de documentos na Prefeitura Municipal de Santa Inês 
– MA (apenas para candidatos convocados para a Prova de Títulos e que optem por 
autenticar seus documentos na Prefeitura). 

26 a 27/03/2020 

conforme Edital de Divulgação 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO nº. 001-010, de 13/12/2019 

RETIFICAÇÃO 004 

Edital de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santa Inês-MA nº 001 de 08/11/2019 

http://www.sousandrade.org.br/
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Recebimento de documentos para a Prova de Títulos. 

28 e 29/03/2020 

conforme Edital de 
Convocação 

Divulgação do Resultado da Prova de Títulos. até 08/04/2020 

Divulgação do Resultado Final. até 15/04/2020 

As datas estabelecidas neste Edital poderão sofrer alteração enquanto não consumada a etapa que lhe 
disser respeito. 

 

 

2 - No capitulo 15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Onde se Lê:  
 
1.3. Para pleitear a isenção do pagamento do Valor de Inscrição, o candidato deverá:  
a) acessar, até o terceiro dia útil de inscrição indicado no Calendário de Eventos, um dos endereços da 
Internet www.fsadu.org.br ou www.sousandrade.org.br e selecionar o atalho para “INSCRIÇÕES ON-
LINE” do Concurso Público;  
 
d) solicitar a isenção do pagamento do Valor de Inscrição, via requerimento dirigido à Coordenação do 
Concurso Público, protocolando-o na Fundação Sousândrade, localizada no endereço e horários 
indicados no Item 3, Capítulo 1, ou via Correios, com Aviso de Recebimento – AR, até o terceiro dia útil 
contado do início do período de inscrição, indicado no Calendário de Eventos do Concurso Público.  
 

Leia-se:  

 

1.3. Para pleitear a isenção do pagamento do Valor de Inscrição, o candidato deverá:  
a) acessar nos dias 23, 24, 26 e 27/12/2019 conforme indicado no Calendário de Eventos, um dos 
endereços da Internet www.fsadu.org.br ou www.sousandrade.org.br e selecionar o atalho para 
“INSCRIÇÕES ON-LINE” do Concurso Público;  
 
d) solicitar a isenção do pagamento do Valor de Inscrição, via requerimento dirigido à Coordenação do 
Concurso Público, protocolando-o na Fundação Sousândrade, localizada no endereço e horários 
indicados no Item 3, Capítulo 1, ou via Correios, com Aviso de Recebimento – AR, durante o período  
indicado no Calendário de Eventos do Concurso Público ou ainda, poderá solicitar a isenção do 
pagamento do Valor de Inscrição, encaminhando os documentos elencados no item 1.5 no 
endereço eletrônico concursos@fsadu.org.br, somente durante o período indicado no 
Calendário de Eventos do Concurso Público. 
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3 – Ainda no Capítulo 15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Onde se lê:  

1.6.2. Não será aceita solicitação de isenção do pagamento do Valor de Inscrição por meio de 

correio eletrônico (e-mail).  

Leia-se: 1.6.2. A solicitação de isenção do pagamento do valor de inscrição também será 

aceita por meio de correio eletrônico (e-mail). 

 

4 -  Devido as alterações descritas nesta retificação, para os candidatos já inscritos que desejarem o 

reembolso do valor pago pela inscrição deverão encaminhar requerimento solicitando o ressarcimento, 

anexando o boleto e comprovante de pagamento efetivamente pago entre os dias 19/11 a 10/12/2019, 

para o correio eletrônico concursos@fsadu.org.br. Os requerimentos devem ser encaminhados 

durante o novo período de inscrição compreendido entre os dias 23/12/2019 a 07/01/2020. 

5 -  Acrescentamos que todos os requerimentos encaminhados a esta Fundação serão encaminhados 

a Prefeitura Municipal de Santa Inês quem deferirá ou não a solicitação e pagará o reembolso.  

 
Permanecem inalteradas as demais disposições. 

 

Santa Inês – MA, 13 de dezembro de 2019. 

 
 

MARIA VIANEY PINHEIRO BRINGEL 

PREFEITA MUNICIPAL 

mailto:concursos@fsadu.org.br

