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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 
EDITAL Nº 009/2017 – RETIFICAÇÃO 

 
 

Dispõe sobre a Retificação do Edital de 
Abertura nº 001/2017 do Concurso 
Público da Câmara Municipal de 
Manfrinópolis, no que diz respeito à 
previsão de cronograma. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública:  
 
1.  A retificação do Anexo I – Previsão de Cronograma do Edital de Abertura nº 001/2017 do Concurso 

Público nº 001/2017, conforme segue: 

 

Exclusão de inscrições homologadas 20/09/2017 

Prazo para recurso quanto à exclusão de inscrições 21 e 22/09/2017 

Resultado dos recursos e homologação definitiva das inscrições 26/09/2017 

Ensalamento 26/09/2017 

Prova objetiva e prova discursiva 01/10/2017 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 02/10/2017 

Prazo para recurso do gabarito preliminar 03 e 04/10/2017 

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e Gabarito Definitivo  17/10/2017 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva 18 e 19/10/2017 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva  25/10/2017 

Convocação para entrega de laudo médico para confirmação da condição de 
pessoa com deficiência 

25/10/2017 

Divulgação da lista dos candidatos considerados com deficiência 01/11/2017 

Prazo para recurso quanto ao resultado da condição de candidato com 
deficiência  

03 e 06/11/2017 

Resultado dos recursos quanto à condição de candidato com deficiência e 
divulgação do padrão preliminar de resposta da prova discursiva 

09/11/2017 

Prazo para recurso contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva 10 e 13/11/2017 

Divulgação das notas preliminares da prova discursiva e padrão definitivo de 
resposta da prova discursiva  

17/11/2017 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova discursiva  20 e 21/11/2017 

Divulgação das notas definitivas da prova discursiva e divulgação das notas 
preliminares da prova de títulos  

27/11/2017 

Prazo para recurso das notas preliminares da prova de títulos 28 e 29/11/2017 

Divulgação das notas definitivas da prova de títulos e classificação final 
preliminar 

04/12/2017 

Prazo para recurso da classificação final preliminar 05 e 06/12/2017 

Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final do Concurso 08/12/2017 
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Câmara Municipal de Manfrinópolis, 20 de setembro de 2017. 

 

Taisller Guimarães da Silva 
Presidente da Câmara Municipal de Manfrinópolis 


