PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
ESTADO DE PERNAMBUCO

COMUNICADO
Comunicamos que por motivos técnicos na publicação das notas das provas discursivas para o cargo de
TERAPEUTA OCUPACIONAL o cronograma do concurso sofrerá novas alterações.
Segue abaixo o novo cronograma:
NOVO CRONOGRAMA DA PREFITURA MUNICIPAL DO SALGUEIRO
EVENTO

DATA PREVISTA*

Publicação do edital do concurso.

12/01/2010

Início e término das inscrições

12/01/2010 a 01/02/2010 às 14h

Início e término isenções das inscrições.

01/03 a 04/03/2010

Início e término das inscrições presenciais e internet.

01/03 a 10/03/2010
12/01/2010 a 01/02/2010
E
01/03/2010 a 11/03/2010

Prazo para postagem dos títulos.
Prazo para pagamento da inscrição e postagem dos laudos médicos, exigidos para inscrições de
Portadores de Deficiências com pedidos especiais para realização da prova

12/01/2010 a 01/02/2010
E
01/03/2010 a 11/03/2010

Edital de deferimento e indeferimento de inscrições isentas.

09/03/10

Prazo para pagamento do boleto das inscrições presenciais e internet.

11/03/10

Edital das inscrições deferidas e indeferidas presenciais internet.
Prazo de recursos contra inscrições indeferidas presenciais internet.

18/03/2010
19/03/2010 à 23/03/2010

Divulgação dos horários e locais das provas escritas objetivas.

01/04/10

Aplicação das provas escritas objetivas e discursivas.

11/04/10

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas.

12/04/10

Prazo para recurso contra o gabarito das provas objetivas.
Divulgação do resultado provisório das provas objetivas e discursivas.
Divulgação do resultado provisório das provas objetivas e discursivas do cargo de Terapeuta Ocupacional
Prazo para interposição de recursos contra resultado provisório das provas objetivas e discursivas somente
para o cargo de Terapeuta Ocupacional.

13/04 a 15/04/2010
23/04/10
05/05/2010
06/05 à 10/05/2010 exceto
sábado e domingo

Divulgação das respostas dos recursos somente para o cargo de Terapeuta Ocupacional.

13/05/10

Resultado final provisório (prova objetiva, discursiva e títulos) todos os cargos.

17/05/10

Prazo para interposição de recursos contra o resultado final provisório todos os cargos

18/05/2010 à 20/05/2010

Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado final provisório

26/05/10

Homologação do resultado final.

26/05/10

Maringá, 05 de maio de 2010.

Marcos Flávio da Silva
Diretor Geral

