
 
 RETIFICAÇÃO 

EDITAL Nº 001/2016 – CÃMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

COMISSÃO ESPECIAL SUPERVISORA DO CONCURSO PÚBLICO 
 
 

Retificação dos itens relacionados às datas referentes: à entrega do requerimento e do atestado médico 
para pessoas com deficiência e à entrega do requerimento e da documentação para candidato travesti 
ou transexual que desejam solicitar condição diferenciada para realização das provas; ao período de 
inscrição e pagamento da taxa; e ao Anexo I do edital. 
 
Onde se lê:  
 
5.14.1. O requerimento e o atestado médico referidos no item anterior deverão ser entregues nos dias 
úteis, no período de 23 de janeiro a 21 de fevereiro de 2017, no horário das 7h30min às 11h30min ou 
das 13h30min às 17h30min.   
 
5.16.1. O requerimento e a documentação referidos no item anterior deverão ser entregues nos dias úteis, 
no período 23 de janeiro a 21 de fevereiro de 2017, no horário das 7h30min às 11h30min ou das 
13h30min às 17h30min.   
 
6.1. A inscrição será feita, exclusivamente, via Internet, a partir das 8h do dia 23 de janeiro de 2017 até 
às 23h59min do dia 20 de fevereiro de 2017, observando o horário oficial local. 
 
6.2. Para se inscrever, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos: 
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no período de 23 de janeiro a 21 de fevereiro de 2017, 
no local indicado no boleto bancário. 
 

ANEXO 1 – CRONOGRAMA 
 

Eventos Período 

Inscrições  
De 23 de janeiro a 20 de fevereiro de 

2017 

Pagamento da taxa de inscrição 
De 23 de janeiro a 21 de fevereiro de 

2017 

Solicitação de condição 
diferenciada para realização da 

prova 

De 23 de janeiro a 21 de fevereiro de 
2017 

Divulgação das inscrições 
validadas  

Na data provável de 08 de março de 
2017 

Divulgação da relação provisória 
dos candidatos com deficiência 

Na data provável de 08 de março de 
2017 

Divulgação dos locais de 
realização das provas 

Na data provável de 16 de março de 
2017 

Divulgação da relação final dos 
candidatos com deficiência 

Na data provável de 16 de março de 
2017 

Realização das Provas 
Objetivas  

Na data provável de 26 de março de 
2017 



Interposição de recursos contra 
o Gabarito Oficial Preliminar da 

Prova Objetiva 

Quarenta e oito horas contadas a 
partir da divulgação do Gabarito Oficial 

Preliminar 

Divulgação do Resultado das 
Provas Objetivas (Gabarito 

Oficial Definitivo) 

Na data provável de 28 de março de 
2017 

Consulta das cópias das Folhas 
de Respostas da Prova Objetiva 

Setenta e duas horas após a 
divulgação do respectivo resultado 

Resultado Final 
Na data provável de 12 de abril de 

2017 

 
 

Leia-se:  
 
5.14.1. O requerimento e o atestado médico referidos no item anterior deverão ser entregues nos dias 
úteis, no período de 23 de janeiro a 2017 a 03 de março de 2017, no horário das 7h30min às 11h30min 
ou das 13h30min às 17h30min.   
 
5.16.1. O requerimento e a documentação referidos no item anterior deverão ser entregues nos dias úteis, 
no período 23 de janeiro a 2017 a 03 de março de 2017, no horário das 7h30min às 11h30min ou das 
13h30min às 17h30min.   
 
6.1. A inscrição será feita, exclusivamente, via Internet, a partir das 8h do dia 23 de janeiro de 2017 até 
às 23h59min do dia 02 de março de 2017, observando o horário oficial local. 
 
6.2. Para se inscrever, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos: 
g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no período de 23 de janeiro a 03 de março de 2017, no 
local indicado no boleto bancário. 
 

ANEXO 1 – CRONOGRAMA 
 

Eventos Período 

Inscrições  
De 23 de janeiro a 02 de março de 

2017 

Pagamento da taxa de inscrição 
De 23 de janeiro a 03 de março de 

2017 

Solicitação de condição 
diferenciada para realização da 

prova 

De 23 de janeiro a 03 de março de 
2017 

Solicitação de isenção da taxa 
de inscrição 

De 14 a 19 de fevereiro de 2017 

Resultado das solicitações de 
isenção da taxa de inscrição 

Na data provável de 22 de fevereiro de 
2017 

Divulgação das inscrições 
validadas  

Na data provável de 08 de março de 
2017 

Divulgação da relação provisória 
dos candidatos com deficiência 

Na data provável de 08 de março de 
2017 



Divulgação dos locais de 
realização das provas 

Na data provável de 16 de março de 
2017 

Divulgação da relação final dos 
candidatos com deficiência 

Na data provável de 16 de março de 
2017 

Realização das Provas 
Objetivas  

Na data provável de 26 de março de 
2017 

Interposição de recursos contra 
o Gabarito Oficial Preliminar da 

Prova Objetiva 

Quarenta e oito horas contadas a 
partir da divulgação do Gabarito Oficial 

Preliminar 

Divulgação do Resultado das 
Provas Objetivas (Gabarito 

Oficial Definitivo) 
Na data provável de 7 de abril de 2017 

Consulta das cópias das Folhas 
de Respostas da Prova Objetiva 

Setenta e duas horas após a 
divulgação do respectivo resultado 

Resultado Final 
Na data provável de 12 de abril de 

2017 

 
 

Currais Novos, 14 de fevereiro de 2017.  

      

 

JOÃO JOSÉ DA SILVA NETO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS 
 

 
 

 
 

 

 


