ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
CNPJ Nº 06.554.794/0001-11
CONCURSO PÚBLICO
CRESCER CONSULTORIAS

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DAS PROVAS OBJETIVAS
A CRESCER CONSULTORIAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO a
necessidade de ADIAMENTO da aplicação das Provas Objetivas do Concurso Público de ALTOS - PI,
considerando:
1º - A demanda de candidatos inscritos no certame e a logísttica de aplicação dentro do Municipio de Altos PI
2º - A melhor comodidade e conforto dos candidatos no processo de aplicação da prova objetiva;
Assim, as provas objetivas serão realizadas conforme datas e niveis abaixo especificado:
26/08/2018- 1 ª Etapa de aplicação das provas objetivas: somente para os cargos de nivel
Superior e Professor.
02/09/2018 – 2ª Etapa de aplicação das provas objetivas: somente para os cargos de nivel
fundamental e médio.
Todo processo de modificacões ao Edital e as informações relativas as atualizações do
cronograma por motivos de logistica, estão sendo acompanhadas Pelo Ministério Publico de
Altos – PI, conforme o Procedimento Adminitrativo n ° 06/2018 – Concurso Publico Municipal da
Prefeitura de Altos.
Segue cronograma atualizado de execução do certame. Informamos que o resultado final para
homologação permanence inalterado.
Informamos a todos os candidatos que atraves dos nossos canais de comunicações usuais, estaremos disponibilizando as
informações necessárias e providenicando os ressarcimentos daqueles que previamente demonstrarem o não mais
interesse de participar do certame.

ANEXO I – CRONOGRAMA ATUALIZADO DE EXECUÇÃO DO
CONCURSO
ITEM

EVENTOS

DATAS PROVÁVEIS

01

LANÇAMENTO DO EDITAL E PUBLICAÇÃO

04/04/2018

02

PERÍODO DE INSCRIÇÃO.

06/04 a
21/05/2018

03

Período de Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição

De 06/04 a
11/04/2018

04

Divulgação da relação provisória dos Pedidos de Isenção de Taxa

02.05.2018

05

Prazo para apresentação de recursos contra indeferimento dos Pedidos de Isenção de Taxa .

06

Divulgação da relação definitiva dos Pedidos de Isenção de Taxa .
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07

Último dia para pagamento de inscrição.

21/05/2018

08

Divulgação da relação provisória dos candidatos inscritos (inscrições deferidas) e formulário próprio para
recurso contra o referido resultado. (Para todos os cargos)

31/07/2018

09

Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas (Para todos os cargos)

10

Resultado preliminar das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos de atendimento
especial e formulário para recurso contra o referido resultado. (Para todos os cargos)

18/06/2018

11

Prazo para recurso contra Resultado preliminar das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou
pedidos de atendimento especial. (Para todos os cargos)

19 e 20/06/2018

12

Homologação das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos de atendimento especial
(Para todos os cargos)

01/08/2018

13

Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação da prova após
análise dos recursos de indeferimento de inscrição, concorrência e endereço das escolas. (1ª Etapa de
aplicação de provas: Somente para os cargos de nível superior e professor)

20/08/2018

14

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS (1ª ETAPA DE APLICAÇÃO DE PROVAS: SOMENTE PARA OS CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR)

26/08/2018

15

Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, cadernos de provas e formulário para recurso. (1ª
Etapa de aplicação de provas: Somente para os cargos de nível superior e professor)

27/08/2018

16

Prazo para recurso contra gabarito preliminar das provas objetivas (1ª Etapa de aplicação de provas:
Somente para os cargos de nível superior e professor)

28 e 29/08/2018

17

Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação da prova após
análise dos recursos de indeferimento de inscrição, concorrência e endereço das escolas. (2ª Etapa de
aplicação de provas: Somente para os cargos de nível fundamental e médio)

28/08/2018

18

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS (2ª ETAPA DE APLICAÇÃO DE PROVAS: SOMENTE PARA OS CARGOS
DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO)

02/09/2018

19

Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, cadernos de provas e formulário para recurso. (2ª
Etapa de aplicação de provas: Somente para os cargos de nível fundamental e médio)

03/09/2018

20

Prazo para recurso contra gabarito preliminar das provas objetivas (2ª Etapa de aplicação de provas:
Somente para os cargos de nível fundamental e médio)

04 e 05/09/2018

21

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas Objetivas. (Para todos
os cargos)

28/09/2018

22

Divulgação do Gabarito das Provas objetivas (Oficial). (Para todos os cargos)

28/09/2018

23

Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas e formulário próprio para recurso contra o referido
resultado (Listagem Geral + Listagem de candidatos PNE) (Para todos os cargos)

16/10/2019

24

Prazo para interposição de recursos, com finalidade única de ser corrigido apenas eventual erro material,
como equívoco no nome, somatório de notas ou critério de desempate e solicitação de cópia do gabarito
individual.1 (Para todos os cargos)

17 e 18/10/2018

25

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra resultado preliminar das provas objetivas (Para
todos os cargos)

22/10/2018

26

Divulgação do resultado das provas objetivas pós-recursos. (Para todos os cargos)

24/10/2018
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27

Convocação e informações necessárias à entrega dos títulos para os candidatos aprovados e classificados
(Cargos: Somente para os cargos de professor )

25/10/2018

28

Convocação dos candidatos para 2ª fase de prova para o cargo de Procurador do Município: Prova Discursiva

26/10/2018

29

Período para entrega de títulos (Cargos: Somente para os cargos de professor)

30

Aplicação da 2ª Fase de prova para o cargo de Procurador do Município: Prova Discursiva

11/11/2018

31

Resultado Preliminar das Provas de Títulos e formulário próprio para recurso contra o referido resultado
(Cargos: Somente para os cargos de professor)

19/11/2018

32

Divulgação do resultado preliminar da 2ª fase de Provas de Procurador Município: Prova Discursiva

14/11/2018

33

Prazo para Recurso contra resultado preliminar das provas de títulos (Cargos: Somente para os cargos de
professor)

20 e 21/11/2018

34

Prazo de recursos contra o resultado preliminar da 2ª Fase de Provas de Procurador do Município: Prova
Discursiva

16 e 17/11/2018

35

Divulgação do resultado definitivo da 2ª fase de Provas de Procurador do Município

23/11/2018

36

Convocação e informações necessárias à entrega dos títulos para os candidatos aprovados e classificados
(Cargos: Somente para ocargo de Procurador do Município )

24/11/2018

37

Período para entrega de títulos (Cargos: Somente para os cargos de Procurador do Município)

38

Resultado Definitivo da Prova de Títulos (Cargos: Somente para os cargos de professor)

28/11/2018

39

Resultado Preliminar das Provas de Títulos e formulário próprio para recurso contra o referido resultado
(Cargos: Somente para o cargo de Procurador do Município)

03/12/2018

40

Prazo para Recurso contra resultado preliminar das provas de títulos (Cargos: Somente para o cargo de
Procurador do Município Procurador do Município )

04 e 05/12/2018

41

Resultado Definitivo da Prova de Títulos (Cargos: Somente para Procurador do Município)

06/12/2018

42

Divulgação do Resultado Final Preliminar das Provas Objetivas (Recursos Deferidos contra resultado
preliminar das provas objeitvas + Somatória de notas do resultado definitivo das provas de títulos para os
cargos de professor + Resultado Definitivo da Prova discursiva para o cargo de procurador do municipio)1

10/12/2018

43

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DEFINITIVO PARA HOMOLOGAÇÃO

11/12/2018

29 e 30/10/2018

26 e 27/11/2018

1

A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente no resultado ora apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no
critério de desempate, erro no nome do candidato, cargo ou localidade. Não será permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas.

2

Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados nos estabelecimentos localizados na cidade de aplicação de todas as etapas, a Crescer Consultorias reserva-se o direito de realizar as
provas em dias e turnos posteriores ao previstoneste Edital.
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