PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

MANDAGUARI
MUNICÍPIO DE MANDAGUARI
TESTE SELETIVO EDITAL Nº 001/2019
EDITAL nº 003/2019 - RETIFICAÇÃO

Divulga-se a retificação do ANEXO I –
Previsão de Cronograma relativo ao
Teste seletivo aberto pelo Edital nº
001/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICA a presente retificação:

1. RETIFICA-SE o ANEXO I – Previsão de Cronograma das etapas do Teste Seletivo aberto pelo edital nº
001/2019, conforme segue:
ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA
Publicação do edital de abertura

03/05/2019

Prazo para impugnação do edital

07 a 13/05/2019

Recebimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

14 e15/05/2019

Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de
inscrição
Prazo para recurso da isenção da taxa de inscrição
Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
Período de inscrições

22/05/2019
23 e 24/05/2019
31/05/2019
16/05 a 05/06/2019

Data final para pagamento das inscrições

05/06/2019

Data limite para envio da documentação dos candidatos com
deficiência e requerimento de tratamento diferenciado

05/06/2019

Homologação preliminar das inscrições, resultado dos pedidos
de tratamento diferenciado e da lista dos candidatos
considerados deficientes

12/06/2019

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição;
indeferimento de vagas aos candidatos com deficiência e

13 e 14/06/2019
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tratamento diferenciado
Resultado dos recursos e homologação definitiva das inscrições

01/07/2019

Ensalamento

01/07/2019

Prova objetiva

07/07/2019

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva

08/07/2019

Prazo para recurso do gabarito preliminar

09 e 10/07/2019

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e Gabarito
Definitivo
Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva

05/08/2019
06 e 07/08/2019

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva

14/08/2019

Divulgação da classificação final preliminar

14/08/2019

Prazo para recurso da classificação final preliminar
Divulgação da classificação final definitiva e Homologação
final do Teste Seletivo

15 e 16/08/2019
22/08/2019

2. A presente retificação torna nulo e sem efeito o Edital nº 002/2019.
3. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital.
Mandaguari, 08 de maio de 2019.

ROMUALDO BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
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