MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ 15.403.041/0001-04

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital n.º 04/2019
O Prefeito de Itaquiraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas
neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a
Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através do Decreto n° 4531/2019, TORNA PÚBLICO a seguinte RETIFICAÇÃO
ao Edital de Abertura n.º 01/2019:
Art. 1º- Fica prorrogado o prazo para inscrições, devido ao período em que o site (www.concursos.alfaumuarama.edu.br)
ficou inacessível por problemas com serviço de hospedagem do UOL.
Art. 2º- O cronograma do concurso, anexo III do edital de abertura, passa a ter a seguinte redação:
ANEXO III – Cronograma
ETAPA OU ATIVIDADE
Publicação do Edital
Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição
Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos
Período de Inscrição
Último dia para pagamento do boleto bancário
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para realização das
provas objetivas.
Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições.
Data Provável da Prova Escrita Objetiva
Publicação
do
gabarito
preliminar
da
prova
objetiva
no
site
www.concursos.alfaumuarama.edu.br
Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita
Publicação do resultado final da prova escrita e convocação para prova prática.
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita
Data Provável da Prova Prática
Publicação do resultado final da prova prática.
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova prática.
Homologação do resultado final

DATAS
10/09/2019
10/09 a 19/09/2019
25/09/2019
10/09 a 28/10/2019
29/10/2019
05/11/2019
06 e 07/11/2019
17/11/2019
17/11/2019 às 20 horas.
18 e 19/11/2019
22/11/2019
25 e 26/11/2019
01/12/2019
03/12/2019
04 e 05/12/2019
10/12/2019

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Itaquiraí/MS, 10 de outubro de 2019.
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