EDITAL Nº 02/2019
Reabre o prazo de inscrições em processo
seletivo e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA, Estado do Piauí, nos
termos do subitem 14.9 do Edital nº 01/2019, e

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Municipal nº 164/2017;
CONSIDERANDO a determinação do TCE/PI no Processo TC/019577/2019;
RESOLVE:
1. Ficam reabertas as inscrições no processo seletivo simplificado instituído pelo Edital
nº 01/2019, no período de 26 de novembro a 08 de dezembro de 2019.
1.1. Permanecem válidas as inscrições realizadas anteriormente, sendo facultada,
àqueles que não realizaram seu pagamento, a emissão de 2ª via de boleto bancário
no endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br.
1.2. O pagamento do boleto bancário deverá ser feito até às 23h59min do dia 09
de dezembro de 2019.
2. O candidato que pertença a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais‐
CadÚnico do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou
igual a meio salário mínimo nacional, poderá requerer a isenção do pagamento da taxa
de inscrição, devendo este inicialmente efetuar sua inscrição conforme o procedimento
descrito no subitem 5.3 do Edital nº 01/2019 e, em seguida, acessar o endereço
eletrônico https://isencoes.institutolegatus.com.br/, até o dia 08 de dezembro de 2019,
em que deverá adotar os seguintes procedimentos:
a)
Informar seu número de CPF e selecionar a inscrição para a qual deseja solicitar
isenção;
b)
Preencher o formulário disponível, informando corretamente seu nome
completo, Número de Identificação Social ‐ NIS atribuído pelo CadÚnico, data de
nascimento, número do RG, data de expedição do RG, órgão expedidor do RG e nome
da mãe;
c)
Enviar, pelo sistema, em formato .pdf ou .jpg, cópia digitalizada e legível da
Carteira de Trabalho (cópia da primeira página com os dados de identificação e cópia da
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página com a data de saída do emprego e da página subsequente em branco) ou
declaração com fé pública por escrito, atestando estar desempregado;
d) Enviar, pelo sistema, em formato .pdf ou .jpg, cópia digitalizada e legível do
documento de identificação, dentre os elencados no subitem 9.2 do Edital nº 01/2019.
2.1. O Instituto Legatus consultará o Sistema de Isenção de Taxa de Concurso Público‐
SISTAC, do Governo Federal, para verificar a veracidade das informações prestadas pelo
candidato.
2.2. Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que
omitir informações e/ou torna‐las inverídicas, fraudar e/ou falsificar documentação, ou
não observar a forma e os prazos estabelecidos no regulamento do certame.
2.3. Será concedida isenção para apenas um dos cargos do processo seletivo. Caso o
candidato faça mais de uma solicitação, será considerada, para análise, aquela feita por
último.
2.4. A resposta acerca do pedido de isenção será disponibilizada no endereço
eletrônico www.institutolegatus.com.br, no prazo indicado no Cronograma do Processo
Seletivo.
2.5. Não serão estornados valores de taxas de inscrição daqueles candidatos
contemplados com isenção e que já tenham efetivado o pagamento da taxa de inscrição
no processo seletivo a que se refere este Edital.
3. Fica alterado o cronograma do certame, nos termos estabelecidos no Anexo I deste
Edital.

São Gonçalo do Gurguéia‐PI, 25 de novembro de 2019.

PAULO LUSTOSA NOGUEIRA
Prefeito Municipal
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ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
EVENTO

DATA PREVISTA

PERÍODO DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES
Prazo final para solicitação e envio de documentação dos candidatos
que pleiteiam isenção da taxa de inscrição
Data limite para pagamento da taxa de inscrição
Resultado das inscrições deferidas para candidatos que pleitearam
isenção de taxa
Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva através do
“Cartão de Informação” na internet
REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva
Apresentação de recursos contra o gabarito preliminar da prova
objetiva
Divulgação da relação das questões cujos gabaritos preliminares
foram objeto de recurso
Apresentação de razões para a manutenção do gabarito preliminar
das questões que foram objeto de recurso
Divulgação do resultado da análise dos recursos interpostos contra o
gabarito preliminar da prova objetiva
Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva
Apresentação de recursos contra o resultado preliminar da prova
objetiva
Divulgação do resultado da análise dos recursos interpostos contra o
resultado preliminar da prova objetiva
Divulgação do resultado final
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26.11 A 08.12.2019
08.12.2019
09.12.2019
12.12.2019
Até às 19 horas do
dia 07.01.2019
12.01.2020
13.01.2020
14 e 15.01.2020
16.01.2020
17 e 18.01.2020
30.01.2020
Até às 19 horas do
dia 05.02.2020
06 e 07.02.2020
13.02.2020
14.02.2020

