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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2014 
REALIZAÇÃO: INSTITUTO MAYTENUS 

 

 

KAMIL KALIL HAZIME, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Antônio João, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA 
PÚBLICO o presente Edital que RETIFICA o Edital nº 001/2014, especificamente no que segue: 
 
 

1.  No item 3.4 DAS INSCRIÇÕES, onde se lê: 

“As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no endereço www.maytenus.org.br, das 9 

horas do dia 04 de agosto de 2014 até às 23h59min do dia 18 de agosto de 2014 (horário de Brasília).” 

 

Leia-se: 

“As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no endereço www.maytenus.org.br, das 9 

horas do dia 07 de agosto de 2014 até às 23h59min do dia 24 de agosto de 2014 (horário de Brasília).” 

 

2. No item 3.4 DAS INSCRIÇÕES, onde se lê: 

“O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária, casa lotérica ou terminal de 

autoatendimento até o dia 19 agosto de 2014...” 

 

Leia-se: 

“O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária, casa lotérica ou terminal de 

autoatendimento até o dia 25 agosto de 2014...” 

 

3. No item 4.1 DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, onde se lê: 

 

“Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto 6.593/2008 poderão solicitar isenção 

da taxa de inscrição à Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, no prazo de 04 a 08 de agosto de 2014...” 

 

Leia-se: 

“Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto 6.593/2008 poderão solicitar isenção 

da taxa de inscrição à Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, no prazo de 07 a 14 de agosto de 2014...” 

 

4. No item 4.4 DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO, onde se lê: 
 

“A lista dos candidatos que tiveram suas isenções deferidas será divulgada no dia 12 de agosto de 2014...” 

 

Leia-se: 

“A lista dos candidatos que tiveram suas isenções deferidas será divulgada no dia 18 de agosto de 2014...” 

 

http://www.institutomaytenus.org.br/
http://www.institutomaytenus.org.br/
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5. Fica ainda alterado o ANEXO V, que passa a constar conforme abaixo, com as alterações em destaque.  

 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 
Evento Data Prevista (2014)* 

Publicação do Edital 01 de agosto 

Período das Inscrições 07 a 24 de agosto 

Período para pedido de isenção do valor da inscrição 07 a 14 de agosto 

Resposta dos pedidos de isenção 18 de agosto 

Recursos – pedidos de isenção 18 a 20 de agosto 

Resposta aos recursos – pedidos de isenção 21 de agosto 

Último dia para pagamento do boleto 25 de agosto 

Homologação das inscrições 03 de setembro 

Recursos - inscrições não homologadas 03 a 05 de setembro 

Divulgação do local e horário da Prova Objetiva 09 de setembro 

Prova Objetiva e entrega de Títulos 14 de setembro 

Divulgação do gabarito preliminar 15 de setembro 

Recursos - resultado da Prova Objetiva 15 a 17 de setembro 

Resposta aos recursos e gabarito definitivo 23 de setembro 

Resultado da Prova de Títulos 24 de setembro 

Recursos - resultado da Prova de Títulos 24 a 26 de setembro 

Resposta aos recursos da Prova de Títulos 02 de outubro 

Resultado Final 09 de outubro 

Homologação do Resultado Até 16 de outubro 

 

* As datas previstas poderão ser alteradas por necessidade da administração.  

 

 
 
 
 

 
 Câmara Municipal de Antônio João, 04 de agosto de 2014.  

KAMIL KALIL HAZIME,  
                                                                                                                     Presidente da Câmara Municipal 

 
 

 
Registre-se e publique-se 


