
 RETIFICAÇÃO Nº 1  
EDITAL Nº 001/2018 – SEMAD –SMS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
 
 

Retificação do Anexo I, considerando a inserção do item 13.7 e seus subitens no Capítulo 13 do 
Edital 001/2018-SEMAD-SMS, por meio do Aditivo nº 1. 
 
Onde se lê:  
 

ANEXO I 
CRONOGRAMA 

 

Eventos Período 
Publicação do edital 26 de fevereiro de 2018 
Inscrições  12 de março a 09 de abril de 2018 
Pagamento da taxa de inscrição 12 de março a 10 de abril de 2018 
Solicitação de condição diferenciada para 
realização da prova 

12 de março a 10 de abril de 2018 

Solicitação de isenção da taxa de pagamento da 
inscrição 

12 a 21 de março de 2018 

Divulgação das solicitações de isenção deferidas Na data provável de 02 de abril de 2018 
Interposição de recursos contra o resultado das 
solicitações de isenção 

48 horas após a divulgação do resultado 

Respostas aos recursos contra o resultado das 
solicitações de isenção 

Na data provável de 06 de abril de 2018 

Divulgação das inscrições validadas Na data provável de 25 de abril de 2018 
Divulgação das relações provisórias dos 
candidatos com deficiência e dos candidatos 
negros e pardos 

Na data provável de 25 de abril de 2018 

Divulgação dos locais de realização das provas Na data provável de 11 de maio de 2018 
Divulgação das relações finais dos candidatos 
com deficiência e dos candidatos negros e 
pardos 

Na data provável de 11 de maio de 2018 

Realização das Provas e Divulgação do Gabarito 
Oficial Preliminar 

Na data provável de 20 de maio de 2018 

Interposição de recursos contra o Gabarito Oficial 
Preliminar da Prova Objetiva 

48 horas após a divulgação do resultado 

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas 
(Gabarito Oficial Definitivo) 

Na data provável de 08 de junho de 2018 

Entrega dos Títulos  
No período de 7 dias úteis após a 

divulgação do Resultado das Provas 
Objetivas 

Consulta das cópias das Folhas de Respostas da 
Prova Objetiva 

A partir da divulgação do resultado da 
respectiva prova, por um período de 72 

horas 
Resultado da Prova de Títulos Na data provável de 05 de julho de 2018 
Interposição de recursos contra a nota da Prova 
de Títulos 

48 horas após a divulgação do resultado 

Resultado Final Data provável de 25 de julho de 2018 
 
 
 
 



Leia-se:  
 

Eventos Período 
Publicação do edital 26 de fevereiro de 2018 
Inscrições  12 de março a 09 de abril de 2018 
Pagamento da taxa de inscrição 12 de março a 10 de abril de 2018 
Solicitação de condição diferenciada para 
realização da prova 

12 de março a 10 de abril de 2018 

Solicitação de isenção da taxa de pagamento da 
inscrição 

12 a 21 de março de 2018 

Divulgação das solicitações de isenção deferidas Na data provável de 02 de abril de 2018 
Interposição de recursos contra o resultado das 
solicitações de isenção 

48 horas após a divulgação do resultado 

Respostas aos recursos contra o resultado das 
solicitações de isenção 

Na data provável de 06 de abril de 2018 

Divulgação das inscrições validadas Na data provável de 25 de abril de 2018 
Divulgação das relações provisórias dos 
candidatos com deficiência e dos candidatos 
negros e pardos 

Na data provável de 25 de abril de 2018 

Divulgação dos locais de realização das provas Na data provável de 11 de maio de 2018 
Divulgação das relações finais dos candidatos 
com deficiência e dos candidatos negros e 
pardos 

Na data provável de 11 de maio de 2018 

Divulgação do resultado da solicitação de 
condição diferenciada para realização da prova 

Na data provável de 11 de maio de 2018 

Interposição de recursos contra o resultado da 
solicitação de condição diferenciada para 
realização da prova 

48 horas a partir da divulgação do 
respectivo resultado 

Realização das Provas e Divulgação do Gabarito 
Oficial Preliminar 

Na data provável de 20 de maio de 2018 

Interposição de recursos contra o Gabarito Oficial 
Preliminar da Prova Objetiva 

48 horas após a divulgação do resultado 

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas 
(Gabarito Oficial Definitivo) 

Na data provável de 08 de junho de 2018 

Entrega dos Títulos  
No período de 7 dias úteis após a 

divulgação do Resultado das Provas 
Objetivas 

Consulta das cópias das Folhas de Respostas da 
Prova Objetiva 

A partir da divulgação do resultado da 
respectiva prova, por um período de 72 

horas 
Resultado da Prova de Títulos Na data provável de 05 de julho de 2018 
Interposição de recursos contra a nota da Prova 
de Títulos 

48 horas após a divulgação do resultado 

Resultado Final Data provável de 25 de julho de 2018 
 
 
 

Natal/RN, 23 de março de 2018.  

 
Adamires França 

Secretária Municipal de Administração  
 


