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3ª ERRATA DE CORREÇÃO AO EDITAL 
 

 
 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRAS-PI, no uso de suas atribuições legais, torna pública a presente retificação do Edital 

001/2011, datado de 18 de janeiro de 2011, do Concurso Público com vistas o preenchimento de vagas para os cargos do quadro permanente 

de pessoal de acordo de acordo com a Lei Municipal n.º 580, de 30/12/2010 para as Secretarias de Administração, de Assistência Social, de 

Saúde, de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e de Educação da Prefeitura Municipal de Barras, sob o Regime Celetista, 

obedecidas às normas da Lei Orgânica do Município e suas alterações, e demais disposições legais aplicáveis à espécie e se regerá de acordo 

com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante deste Edital. O Edital nº 001/2011 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 
ANEXO VII 

 

EDITAL N.º 001/2011 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento e Publicação do Edital. 18/01/2011 

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição 20 e 21/01/2011 

Resultado da solicitação de isenção no concurso 04/02/2011 

Inscrição do concurso de Barras-PI 24/01 a 11/03/2011 

Publicação das inscrições indeferidas 18/03/2011 

Prazo para interposição de recursos referentes as inscrições indeferidas 21 e 22/03/2011 

Publicação das inscrições após julgamento dos recursos das inscrições 

indeferidas 
25/03/2011 

Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços e locais de 

aplicação da prova. 
04/04/2011 

Aplicação das provas Objetivas. 10/04/2011 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 11/04/2011 

Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas no site 

www.fundacaocajuina.org.br  
12 e 13/04/2011 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das 

provas Objetivas. 
18/04/2011 

Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito das Provas Objetivas 19/04/2011 

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas 20/04/2011 

Prazo para interposição de recursos referentes a pontuação da prova objetiva e 

ao resultado do que trata o item anterior no site www.fundacaocajuina.org.br  
25 e 26/04/2011 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da 

prova objetiva e ao resultado do que trata o item anterior 
27/04/2011 

Período para entregas dos Títulos. 28 e 29/04/2011 

Prova Prática 28 e 29/04/2011 

Divulgação do resultado da Prova de Títulos  09/05/2011 

Divulgação do resultado da Prova Prática 09/05/2011 
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OBSERVAÇÕES: 
 

A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente 
no resultado ora apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do candidato ou 
cargo. Não será permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas ou sobre os títulos 
apresentados. 

 
 

 

Barras-PI, 17 de fevereiro de 2011 

 

 

 
_________________________________________________________ 

Prefeito Municipal de Barras 

 

 

Interposição de recurso contra o resultado da Avaliação de Títulos. 10 e 11/05/2011 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado da 

Avaliação de Títulos. 
17/05/2011 

Publicação do resultado Final.  20/05/2011 

Interposição de recurso contra o resultado final 23 e 24/05/2011 

Divulgação do resultado final após os recursos contra o resultado final até 30/05/2011 


