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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
EDITAL N. 09/11 – RETIFICA REGULAMENTO SOBRE PRAZO RECURSAL E VALIDADE DO CONCURSO 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA, através da Comissão Organizadora de Concurso Público - 
COCP, nomeada pelo Decreto n.  042/11, considerando a necessidade de ampliar o prazo recursal,  
resolve: 
 
1. Ficam retificados os itens 13, 17.1, 17.6 e 18.7 do Edital regulamento do concurso, os quais passam vigorar da 
seguinte forma: 
 

“13. A prova prática para os candidatos aos cargos de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,  JARDINEIRO e 

MANTENEDOR GERAL consiste no manuseio de ferramentas e comprovação da capacidade física do candidato, 

de acordo com as instruções deste edital. 

 

17.1 Caberá interposição de recurso devidamente fundamentado perante a Comissão Organizadora de Concurso, 

no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia subseqüente à data de publicação do ato no placar da 

Prefeitura e simultaneamente no site da empresa responsável pelo do concurso, exceto para impugnação do edital 

que o prazo será de até 05 (cinco) dias úteis. 

 

17.6 Serão aceitos recursos enviados por via postal ou através de fac-símile, desde que os originais sejam 

entregues no prazo de até 5 (cinco) dias, após o término do prazo recursal. ou qualquer outro meio que não o 

previsto neste Edital. 

 

18.7  O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da homologação 

dos resultados finais, podendo ser prorrogado por uma única vez e por igual período, a critério da Administração, 

mediante ato do Prefeito Municipal.” 

 
2. Em decorrência da ampliação do prazo recursal, as datas previstas no cronograma do concurso 
passam vigorar com as seguintes alterações:   
 

DATAS  
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  

14/10/11 Divulgação das notas das provas objetivas e convocação dos candidatos aprovados 

até o triplo das vagas para 2ª etapa 

17, 18 e 19/10/11 Prazo para recurso contra as notas das provas objetivas  

20/10/11 Julgamento dos recursos sobre as notas das provas objetivas  

22/10/11 Realização das provas práticas  da 2ª. etapa 

21/10/11 Prazo para entrega dos títulos para candidatos de nível superior, exceto professor 

28/10/11 Divulgação das notas das provas da 2ª. etapa  

31 01 e 02 /11/11 Prazo para recursos contra as notas das provas práticas  

07/11/11 Julgamentos dos Recursos das provas práticas 

10/11/11 Publicação do Edital dos resultados finais do concurso com classificação dos 

aprovados por cargo e ordem decrescente de pontos 

11, 14 e 15/11/11 Prazo para recursos contra os resultados finais  

18/10/11 Julgamento dos recursos sobre os resultados finais  
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23/11/11 Entrega dos resultados finais para fins de homologação pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal e Publicações no Placar da Prefeitura Municipal e site de 

divulgação do concurso 

30/11/11 Homologação dos resultados finais pelo Chefe do Poder Executivo e Publicação no 

Diário Oficial do Estado.” 

01, 02 e 03/12/11 Prazo de recurso contra a homologação do concurso 

 
3. O presente edital é publicado no placar da Prefeitura Municipal e  no site de divulgação do concurso. 
 
 
Edealina, aos 14 de Outubro de 2011.  
 

 
FRANCINEY SOUSA DE FREITAS 

Presidente da COCP 
 

 


