EDITAL Nº 04/2019
Regulamenta a reaplicação de provas para os
cargos que menciona, altera o cronograma de
concurso público e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o Procedimento Administrativo nº 001.0003854/2019,
RESOLVE:
1. Determinar a reaplicação das provas do concurso público instituído pelo Edital nº
01/2019 aos candidatos inscritos nos cargos de Odontólogo – Periodontista (cód. 5),
Professor de Educação Infantil (códs. 22, 25, 31 e 39), Auxiliar de Serviços Gerais (códs.
58 a 63) e Vigia (códs. 64 a 69).
2. As disciplinas das provas, com o respectivo conteúdo programático, serão os
estabelecidos no Edital nº 01/2019.
3. As provas serão reaplicadas no dia 19 de maio de 2019, em locais a serem
divulgados em 13 de maio de 2019.
4. Fica estabelecido o novo cronograma do concurso público, na forma do Anexo I
deste Edital.
5. O candidato regularmente inscrito que tenha se submetido à prova realizada em 14
de abril de 2019, e que não mais pretenda participar do concurso público, poderá
requerer a restituição do valor pago a título de taxa de inscrição por meio de
solicitação
a
ser
enviada
exclusivamente
para
o
e-mail
restituicaofloriano@institutolegatus.com.br, em que deverá informar: nome completo,
número da inscrição, número do Cadastro de Pessoa Física-CPF, além de instituição
bancária, número da agência, tipo de conta (corrente/poupança) e número da conta
para crédito do valor.
5.1. As restituições deverão ser solicitadas no período de 22 a 26 de abril de 2019 e
realizadas em até trinta dias após o encerramento do prazo de solicitação.
Floriano-PI, 22 de abril de 2019.

JOEL RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO
EVENTO

DATA PREVISTA

PERÍODO DE INSCRIÇÕES
08.01 A 18.02.2019
Prazo final para envio de documentação dos candidatos
18.01.2019
requerentes de isenção.
Resultado da análise dos pedidos de isenção
05.02.2019
Interposição de recurso contra o indeferimento de pedido de
06.02.2019
isenção
Resultado da Análise dos recursos interpostos contra o
08.02.2019
indeferimento dos pedidos de isenção
Prazo final para envio de documentação das pessoas com
08.02.2019
deficiência
Data limite para pagamento da taxa de inscrição
19.02.2019
Resultado das inscrições deferidas para candidatos concorrentes
26.02.2019
como pessoa com deficiência
Interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição como
27 e 28.02.2019
pessoa com deficiência
Resultado da Análise dos recursos interpostos contra o
12.03.2019
indeferimento de inscrição como pessoa com deficiência
Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva através do
26.03.2019
Cartão de Informação na Internet
REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
14.04.2019
Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva
15.04.2019
Apresentação de recursos contra o gabarito preliminar da Prova
16 e 17.04.2019
Objetiva
Divulgação da relação das questões cujos gabaritos preliminares
19.04.2019
foram objeto de recurso
Apresentação de razões para a manutenção do gabarito preliminar
20 a 22.04.2019
das questões que foram objeto de recurso
Reaplicação das provas objetivas para os cargos de códigos 5, 22,
19/05/2019
25, 31, 39, 58 a 63 e 64 a 69
Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva dos cargos de
20/05/2019
códigos 5, 22, 25, 31, 39, 58 a 63 e 64 a 69
Apresentação de recursos contra o gabarito preliminar da Prova
21 e 22/05/2019
Objetiva dos cargos de códigos 5, 22, 25, 31, 39, 58 a 63 e 64 a 69
Divulgação da relação das questões cujos gabaritos preliminares
foram objeto de recurso dos cargos de códigos 5, 22, 25, 31, 39, 58 a
24/05/2019
63 e 64 a 69
Apresentação de razões para a manutenção do gabarito preliminar
das questões que foram objeto de recurso dos cargos de códigos 5,
25 a 27/05/2019
22, 25, 31, 39, 58 a 63 e 64 a 69
Divulgação do resultado da análise dos recursos interpostos contra
05.06.2019
o gabarito preliminar da Prova Objetiva de todos os cargos
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva
Até 19h de
10.06.2019
Apresentação de recursos contra o resultado preliminar da prova
11 e 12.06.2019

objetiva
Divulgação do resultado da análise dos recursos interpostos contra
o resultado preliminar da prova objetiva
Divulgação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva
Convocação dos candidatos aptos para a Avaliação de Títulos
Prazo para envio dos títulos
Resultado preliminar da avaliação de títulos
Recursos contra a pontuação obtida na Avaliação de Títulos
Resultado da análise dos recursos interpostos contra o Resultado
Preliminar da Avaliação de Títulos
RESULTADO FINAL

18.06.2019
18.06.2019
19.06.2019
27.06.2019
15.07.2019
16 e 17.07.2019
24.07.2019
25.07.2019

