
ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIMATA 

CURIMATA - PI   

   

Câmara Municipal de Curimata 

 

Piauí 

PRIMEIRO ADITIVO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2014

  
Modifica o ANEXO V (Cronograma Previsto de 
Execução do Concurso Público da Câmara 
Municipal de CURIMATA 

 
PI), e os itens 2.2., 2.3.1., 

2.3.5., 2.9. e 4.1. do Edital 001/2014.

  
                       O Presidente da Câmara Municipal de Curimata, Estado do Piauí, torna público para 

conhecimento dos interessados, que foi modificado o ANEXO V (Cronograma Previsto de Execução do 
Concurso Público da Câmara Municipal de CURIMATA 

 

PI)

 

e os itens 2.2., 2.3.1., 2.3.5.,

 

2.9. e 4.1. do Edital 
001/2014, que passam a vigorar conforme nova redação a seguir:

  

2.2. As inscrições serão realizadas no período de 20

 

de outubro de 2014

 

a 28

 

de novembro

 

de 2014.

   

2.3.1. Para fazer a inscrição pela internet, no endereço www.consep-pi.com.br, o candidato deve localizar a 
Ficha de Inscrição no link

 

correspondente ao Concurso Público da Câmara Municipal de CURIMATA, no 
período das inscrições.

 

O horário máximo para fazer a inscrição será até as 17:00 hs

 

do dia 28

 

de novembro

 

de  
2014. 

  

2.3.5 As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 28 de novembro

 

de 2014

 

não 
serão aceitas.

  

2.9. A Comissão Organizadora do Concurso publicará até o dia 03

 

de dezembro

 

de 2014, no

 

site da CONSEP e 
no mural da Câmara, a relação dos candidatos com inscrições deferidas, portadoras ou não de deficiência 
física, devendo, pois, ser consideradas indeferidas aquelas inscrições, cujo nome do candidato não constar na 
referida relação.

  

4.1.

 

DA PROVA OBJETIVA. A prova será realizada dia 14 de dezembro de 2014, a partir das 9:00 horas com três horas 
de duração, sendo este horário (9:00 h) o limite para ingressar no local de aplicação das provas. Os locais de aplicação 
das provas objetivas serão divulgados até dia 8 de dezembro de 2014, na sede da Câmara Municipal de Curimata e no 
site  www.consep-pi.com.br.  

CURIMATA -

 

PI, 05

 

de

 

novembro

 

de 2014.

  

Gabino Nunes de Araujo

 

Presidente da Câmara Municipal

  

ANEXO V  

Cronograma Previsto de Execução do Concurso Público da Câmara Municipal de 
CURIMATA - PI  

ATIVIDADE DATA 

01. Elaboração do Edital 02.10.2014 a 06.10.201 

02. Período de inscrição. 20.10.2014 a 28.11.2014 

03. Divulgação da relação dos candidatos inscritos (inscrições deferidas) 03.12.2014 

04. Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas 
48 hs após divulgação da 
relação dos candidatos 

inscritos 
05. Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços e 
locais de aplicação da prova após analise dos recursos de indeferimento 
de inscrição. 

08.12.2014 

06. Aplicação das provas Objetivas. 14.12.2014 
07. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 15.12.2014 

http://www.consep-pi.com.br
http://www.consep-pi.com.br


ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIMATA 

CURIMATA - PI   

   

Câmara Municipal de Curimata 

 

Piauí 

                  

08. Data Limite para Interposição de recursos contra os gabaritos da 
Provas Objetivas. 

17.12.2014 

09. Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os 
gabaritos das provas Objetivas. 22.12.2014 

10. Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito das Provas Objetivas, 
após recursos 22.12.2014 

11. Divulgação do Resultado das Provas Objetivas 23.12.2014 
12. Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da 
prova objetiva 25.12.2014 

13. Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a 
pontuação da prova objetiva e Resultado Oficial da Prova Objetiva 29.12.2014 

14. Divulgação do Resultado Final do Resultado 29.12.2014 


