PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES - ESTADO DO PIAUÍ
Rua Jonas Escórcio nº 33 – Centro
CNPJ Nº 06.554.455/0001-35

EDITAL Nº 02/2017
Estabelece
cronograma

alterações
do

processo

no
seletivo

simplificado instituído pelo Edital nº
01/2017 e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, Estado do Piauí, nos termos dos
subitens 12.32 e 12.34 do Edital nº 01/2017, de 23 de fevereiro de 2017, publicado no
Diário Oficial dos Municípios em 24 de fevereiro de 2017, torna pública a prorrogação
das inscrições, bem como sua retificação, conforme a seguir:
1. Ficam prorrogadas as inscrições no processo seletivo simplificado, até o dia 27 de
março de 2017, ficando alterado o cronograma de execução do certame, nos termos do
Anexo I deste Edital, ficando designada a data de 23 de abril de 2017 para a realização
das provas escritas objetivas.
1.1. O pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição deverá ser feito
até às 23h59min do dia 28 de março de 2017.
1.2. Fica facultada aos candidatos inscritos que não efetuaram o pagamento no prazo
anteriormente estabelecido, a emissão de 2ª via de boleto bancário no endereço
eletrônico da organizadora do processo seletivo.
2. O subitem 1.1. do Edital nº 01/2017 passa a ter a seguinte redação:
“1.1. Os candidatos aprovados e contratados estarão subordinados ao regime
administrativo, e serão contratados pelo período de 06 (seis) meses, sendo
admitida a prorrogação do contrato temporário, limitada sua vigência a 24
(vinte e quatro) meses, conforme determina a Lei Municipal nº 523/2016, Art.
290, § 4º”.
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3. Fica acrescentado ao Edital nº 01/2017 o subitem 12.3.1, nos seguintes termos:
“12.3.1 – Os candidatos aprovados serão contratados segundo as vagas
declaradas ou que vierem a surgir, nos seguintes casos:
12.3.1.1 - Com a vacância temporária ocasionada por servidores que estiverem
ingressando em férias, licença, afastamento para atividades administrativas
como diretorias, coordenações ou supervisões escolares, ou para o exercício de
funções comissionadas;
12.3.1.2 – Para o exercício de cargo para o qual não haja candidato aprovado
em concurso público, ou para o caso de o número de candidatos aprovados não
atender à necessidade de contratações.”

Buriti dos Lopes-PI, 21 de março de 2017.

RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JÚNIOR
Prefeito Municipal
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ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EVENTO

DATA PREVISTA

Período de Inscrições

06.03 a 27.03.2017

Divulgação das inscrições deferidas a candidatos
declarados portadores de necessidades
especiais

29.03.2017

Divulgação dos locais de aplicação da Prova
Objetiva através do Cartão de Informação na
Internet

Até ás 19h do dia
18.04.2017

Realização da prova escrita objetiva

23.04.2017

Divulgação do gabarito preliminar da Prova
Objetiva

24.04.2017

Apresentação de recursos contra o gabarito
preliminar da Prova Objetiva

24 e 25.04.2017

Divulgação do resultado da análise dos recursos
interpostos contra o gabarito preliminar da
Prova Objetiva

08.05.2017

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova
Objetiva

16.05.2017

Apresentação de recursos contra o resultado
preliminar da prova objetiva

16 e 17.05.2017

Divulgação do resultado da análise dos recursos
interpostos contra o resultado preliminar da
prova objetiva
Divulgação do Resultado Final

22.05.2017

22.05.2017
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