PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA
EDITAL Nº 001/2020, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.
(RETIFICAÇÃO 001/2020)

A Comissão do Concurso Público, instituída nos termos do DECRETO Nº 03/2020 GPMR de 27
de janeiro de 2020, no uso de suas atribuições legais, torna público a Retificação do Edital nº
001/2020:
1. INSERIR NO EDITAL itens para solicitação de isenção de taxa, conforme lei municipal n° 321
de 16 de outubro de 2017:
10.9. Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que
atendam a lei Municipal n° 321 de 16 de outubro de 2017 “Dispõe sobre a isenção do
pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de
Riachão/MA para os eleitores, do respectivo município, que voluntariamente se
inscreverem para prestarem serviço junto à Justiça Eleitoral (MESÁRIOS
VOLUNTÁRIOS), e forem convocados e nomeados e efetivamente trabalharem
como mesários, no âmbito da 75ª Zona Eleitoral, nas eleições político-partidárias,
bem como nos referendos e plebiscitos, e dá outras providências”.
10.9.1. Para solicitar a isenção de taxa conforme item 10.9, no ato da inscrição o
candidato deverá anexar, em campo apropriado do requerimento de inscrição
documento que comprove atendimento a lei Municipal n° 231 de 16 de outubro de
2017 ou entregar na Procuradoria Geral do Município de Riachão - MA, até o dia 10
de fevereiro de 2020.
10.9.1.2. É obrigatório a solicitação da taxa de isenção mesmo nos casos em que
os documentos não sejam anexados em campo apropriado e somente entregues
na Procuradoria Geral do Município.
2. ACRESCENTAR E ALTERAR no Cronograma geral:
QUADRO I – CRONOGRAMA GERAL
04/02/2020
05/02/2020

FEVEREIRO - 2020
Publicação do Edital de Abertura
Início das Inscrições online

05/02/2020

Abertura do prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição

07/02/2020

Encerramento do prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição

10/02/2020
11/02/2020

Fim do prazo para entrega de documentos dos Eleitores Municipais
com prestação de serviços para a Justiça Eleitoral
Divulgação das respostas às solicitações de isenção de taxa de
inscrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
GABINETE DO PREFEITO

12/02 e 13/02/2020
19/02/2020

Recursos contra o indeferimento das solicitações de isenção da taxa de
inscrição
Resposta aos recursos contra o indeferimento das solicitações de
isenção de taxa de inscrição
MARÇO - 2020

06/03/2020

Às 23h59min – Término das Inscrições
Fim do prazo para solicitação e envio de documentos para atendimento
especial (online)
Último dia para pagamento da taxa de inscrição

11/03/2020

Divulgação provisória da Relação de Candidatos Inscritos

11/03/2020

17/03/2020

Divulgação das Solicitações de Atendimento Especial
Abertura do prazo para os candidatos que não tiverem seu nome
divulgado na Relação Provisória de Candidatos Inscritos se
manifestarem.
Fim do prazo para os que não tiverem seu nome divulgado na Relação
Provisória de Candidatos Inscritos se manifestarem.
Divulgação definitiva da relação de Candidatos Inscritos

31/03/2020

Divulgação dos Locais de Provas (data provável)

05/03/2020
05/03/2020

12/03/2020
13/03/2020

ABRIL - 2020
01/04/2020

Divulgação da concorrência

05/04/2020

Aplicação das Provas OBJETIVAS

06/04/2020

Divulgação dos Gabaritos Provisórios
Prazo para interposição de Recursos contra as questões e gabarito
provisório das provas objetivas online.
Divulgação das respostas aos recursos contra o Gabarito Provisório (data
provável)
Divulgação dos Gabaritos Definitivos (data provável)

07/04 e 08/04/2020
20/04/2020
21/04/2020

MAIO - 2020
08/05/2020
11/05 e 12/05/2020
18/05/2020

Publicação do resultado preliminar das provas (data provável)
Interposição de recurso do resultado preliminar das provas
Divulgação da Classificação Final

3. ALTERAR a Formação Mínima Exigida dos Cargos:
2.1. CARGOS: S319 - PROFESSOR E S320 - PROFESSOR: (FORMAÇÃO
MÍNIMA EXIGIDA: Normal Superior ou Pedagogia) PARA FORMAÇÃO
MÍNIMA EXIGIDA: Normal Superior (Magistério Superior), Pedagogia ou
Licenciatura Plena.
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4. O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes dessas retificações;
5. Essas retificações entrarão em vigor na data de sua publicação.
6. Permanecem inalterados os demais itens e subitens do Edital do Concurso Público nº 01/2020 da
Prefeitura Municipal de Riachão - MA e Câmara Municipal de Riachão - MA.

Riachão - MA, 06 de fevereiro de 2020.

ADAILTON SOARES BOTELHO
Presidente da comissão

