ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

EDITAL Nº 02/2017
Retifica
cronograma

e

estabelece

do

processo

novo
seletivo

simplificado instituído pelo Edital nº
01/2017 e dá outras providências.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, Estado do Maranhão,
nos termos do subitem 15.10 do Edital nº 01/2017, de 13/07/2017, cujo extrato foi
publicado no Diário Oficial do Estado em 20/07/2017, e
CONSIDERANDO que a data anteriormente marcada para a realização da prova objetiva
coincide com o dia dos pais, ocasião de confraternização familiar em todo o país,
CONSIDERANDO as solicitações de maior prazo realizadas por candidatos a fim de se
preparem para as provas objetivas;
RESOLVE:
1. Fica alterado o cronograma do processo seletivo simplificado, nos termos do Anexo I
deste Edital.
2. Os candidatos inscritos serão submetidos à prova escrita objetiva no dia 03 de
setembro de 2017.
3. O quadro contendo as disciplinas, o número de questões, o peso atribuído a cada
questão e a exigência de acerto mínimo para os cargos de Professor de Educação Infantil
e Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º Ano é aquele constante
no subitem 8.6 (Tabela IV), e não aquele apontado no subitem 8.7 (Tabela V).
4. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 01/2017.

Governador Eugênio Barros‐MA, 31 de julho de 2017.

MARIA DA LUZ BANDEIRA BEZERRA FIGUEIREDO
Prefeita Municipal
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EVENTO

DATA PREVISTA

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

17.07 A 21.07.2017

Resultado das inscrições deferidas para candidatos concorrentes
como portadores de necessidades especiais

31.07.2017

Interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição como
portador de necessidade especial

01.08.2017

Resultado da Análise dos recursos interpostos contra o
indeferimento de inscrição como portador de necessidade especial

04.08.2017

Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva através do
Cartão de Informação na Internet

Até às 19 horas do
dia 29.08.2017

REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA

03.09.2017

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva

04.09.2017

Apresentação de recursos contra o gabarito preliminar da Prova
Objetiva
Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva
Apresentação de recursos contra o resultado preliminar da prova
objetiva
Divulgação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva
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05 e 06.09.2017
19.09.2017
Até às 19 horas do
dia 25.09.2017
25 e 26.09.2017
28.09.2017

