CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014
EDITAL 007/2014 DE RETIFICAÇÃO
ALTERAÇÃO DE CALENDARIO DE CONCURSO PUBLICO
O Prefeito Municipal de Viana - Maranhão, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo
37, inciso II da Constituição Federal e os artigos 20 a 32 da Lei Orgânica do Município de Viana, através da
Secretária da Administração, juntamente com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização
do concurso, nomeada pela Portaria n° 066 / 2014 de 30 de junho de 2014, que tornou público a realização
CONCURSO PÚBLICO e PROCESSO SELETIVO, para provimento de cargos efetivos e funções públicas temporárias
do quadro geral dos servidores públicos municipais, dia do exposto abaixo:

CONSIDERANDO a publicação do Edital de, 23 de junho de 2014 que abre as inscrições e apresenta
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TODOS OS CARGOS no presente concurso público;
CONSIDERANDO, que as operações bancarias realizadas pelos candidatos encerrou-se somente no dia 21 de
agosto 2014, e o banco conveniado para recebimento das taxas, somente disponibilizou os arquivos de
pagamentos (Baixa de Retorno) para a Empresa que faz a execução técnico administrativa do referido certame no
dia 01 de setembro de 2014 e que tais arquivos necessitam de analises dos dados contidos, e que tal operação
demandam tempo para sua efetiva leitura e implementação dos dados;
CONSIDERANDO, que a grande demanda ocorrida de inscrição, toma de supressa as estruturas físicas da
Municipais (salas, carteiras etc).
CONSIDERANDO, o curto espaço para preparação dos candidatos que foram somente de 30 dias, diante do
mesmo, um grupo expressivo de candidatos aptos a participar do certame nos mais variados cargos solicitaram
mais tempo.
CONSIDERANDO, que nesse período as escolas da rede municipal e estadual, funcionam como locais receptores
de votos para as eleições gerais deste ano, para tanto passam por rigorosas avaliações da justiça eleitoral;
RESOLVE:
TONAR PÚBLICO: fica alterada o CALENDARIO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DEMAIS EVENTOS
DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE VIANA EM CONFORMIDADE COM EDITAL 01\ 2014 no Capítulo I
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES no item 1.2.
.............
1.2 - O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de
inscritos, do número de recursos, intempéries e por decisão da Comissão Especial para
Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso Público e do Instituto Graça Aranha, sendo
responsabilidade do candidato acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame.
...............

1. Institui NOVO CALENDARIO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DEMAIS EVENTOS DO
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE VIANA EM CONFORMIDADE COM EDITAL 01\ 2014.
Item
Cronograma das Atividades
Período
Divulgação dos locais das provas objetivas
1.
08 / 12 / 2014
2.
Aplicação das provas objetivas
14 / 12 / 2014
Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas no site Instituto
3.
16 / 12 / 2014
Graça Aranha www.igracaaranha.com.br
4.
Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar da prova objetiva.
17 e 18 / 12 / 2014
Divulgação do gabarito definitivo das provas objetivas no site do
5.
22 / 12 / 2014
Instituto Graça Aranha www.igracaaranha.com.br
Divulgação da classificação preliminar das provas objetivas para os
6.
05 / 01 / 2015
cargos que farão teste de aptidão física e Prova de Títulos.
7.
Recursos contra a classificação preliminar prova objetiva.
06 e 07 / 01 / 2015
Resposta de Recursos e Convocação para o teste de aptidão física e
8.
12 / 01 / 2015
Prova de Títulos
9.
Aplicação da Prova de Títulos.
14 a 16 / 01 / 2015
10.
Aplicação do teste de aptidão física.
17 e 18 / 01 / 2015
Divulgação da classificação posteriormente ao teste de aptidão física e
11.
26 / 01 / 2015
Prova de Títulos e demais cargos.
Recursos contra o resultado do teste de aptidão física e Prova de Títulos
12.
27 e 28 / 01 / 2015
e demais cargos.
Resposta de Recursos contra o resultado do teste de aptidão física e
13.
02 / 02 / 2015
Prova de Títulos.
14.
Convocação para exame psicotécnico.
03 / 02 / 2015
15.
Aplicação do exame psicotécnico.
07 e 08 / 02 / 2015
16.
Divulgação do exame psicotécnico
09 / 02 / 2015
17.
Recursos contra exame psicotécnico
10 / 02 / 2015
18.
Classificação Final dos candidatos
11 / 02 / 2015
19.
Recursos contra Classificação Final
12 e 13 / 02 / 2015
20.
Resposta dos Recursos contra Classificação Final
19 / 02 / 2015
21.
Homologação final.
20 / 02 / 2015

Em virtude da alteração do CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TODOS OS CARGOS, o
candidato que se sentir prejudicado poderá requerer a DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO da taxa de inscrição, de
acordo com as normas e procedimentos estabelecidos abaixo.
1. Da Justificativa
1.1. Os candidatos que se inscreveram e efetuaram o pagamento da sua taxa de inscrição que se sentirem
prejudicados, poderão requerer a devolução do valor pago referente a sua taxa de inscrição:
2 Do Período:
2.1. A data para Requerer a devolução do valor pago será até 22 a 26 de Setembro do corrente ano.
2. Do Procedimento
2.1. Os candidatos que tenham efetuado o pagamento do Boleto de inscrição deverão realizar o seguinte
procedimento:
a. Preencher formulário REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE INSCRIÇÃO Anexo I deste Edital;
b. Anexar cópia do comprovante de pagamento do Boleto juntamente com a guia de pagamento (boleto).
c. Anexar cópia de RG e CPF.
3. Do Local para a entrega do Requerimento e documentação necessária:

3.1. Na Prefeitura Municipal de Viana, no horário de 08:00 às 12:00 entregando o requerimento no protocolo
geral da Prefeitura.
3.2. O ressarcimento será no valor da inscrição realizado pelo candidato.
3.3Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a
Realização do Concurso Público, conjuntamente com o Instituto Graça Aranha.

Viana (MA), 11 de Setembro de 2014.

Dirce Maria Silva Costa
Presidente da Comissão de Concurso

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014
REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE INSCRIÇÃO

Eu, _______________________________________________________ Inscrição Nº. _________________ para o
Cargo de _____________________________________________ .Venho requerer devolução de valor da Taxa de
Inscrição no Concurso Público da Prefeitura Municipal de

Viana/MA, no valor de R$_______________

(__________________________________________).
Pelos motivos ora apresentado: ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Opto por receber o valor acima:
( ) Por depósito na Conta Corrente nº ___________; Agência nº _____________; Banco:_____________.
( ) Ordem de pagamento na Agência do Banco do Brasil de Viana.
Declaro, para fins de direito, que as informações e os documentos apresentados para requerer a devolução de
valor da taxa de inscrição são todos verdadeiros e estou ciente das penalidades cabíveis em caso de informações
falsas.
Nestes termos
Peço deferimento
Viana (MA), ____ de _____________ de 2014.

___________________________________________
Assinatura do requerente

P.S.: O mesmo deverá ser entregue em duas vias no protocolo geral da Prefeitura.

