
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

  Seriedade, compromisso e competência. 
 

 

 
Rua Magalhães Filho, 1825 – Marquês, CEP: 64.002-450 – Teresina – PIAUÍ. 
CNPJ: 10.886.150/0001-06 Fone (86) 9986-5696 - 9438-4081 – 3304-2039 

Site: www.institutomachadodeassis.com.br 
E-mail: ima.recebimentos@hotmail.com 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO  

ERRATA N° 002/2014 

 

Onde se lê: 

 

3.1. A inscrição será realizada em uma única etapa e estarão abertas, pela Internet, no site 
do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS (http://www.institutomachadodeassis.com.br) , a partir 
das 09h00min do dia 10 de Dezembro de 2013 até às 23h59min do dia 09 de Janeiro de 2014, 
horário loca, com pagamento até dia 10 de Janeiro de 2014. 
 
Leia-se 
 
3.1. A inscrição será realizada em uma única etapa e estarão abertas, pela Internet, no site 
do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS (http://www.institutomachadodeassis.com.br) , a partir 
das 09h00min do dia 10 de Dezembro de 2013 até às 23h59min do dia 15 de Janeiro de 2014, 
horário local, com pagamento até dia 16 de Janeiro de 2014. 
 

Onde se lê: 

 
3.3. Após o preenchimento do Formulário de Inscrição através da Internet, o candidato 
deverá imprimir o Boleto Bancário, que deverá ser pago em Postos PAG CONTAS, nas 
agências e caixas eletrônicos da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, até o dia 10 de Janeiro de 
2014 (observado o horário estabelecido pelo Banco do Brasil para quitação nesta data). O 
valor da inscrição é de acordo com o cargo (ANEXO I) e deverá ser pago em moeda corrente, 
em espécie, pois em cheque implicará a devida compensação, sem a qual a inscrição ficará 
sem efeito. 
 
Leia-se 
 
3.3. Após o preenchimento do Formulário de Inscrição através da Internet, o candidato 
deverá imprimir o Boleto Bancário, que deverá ser pago em Postos PAG CONTAS, nas 
agências e caixas eletrônicos da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, até o dia 16 de Janeiro de 
2014 (observado o horário estabelecido pelo Banco do Brasil para quitação nesta data). O 
valor da inscrição é de acordo com o cargo (ANEXO I) e deverá ser pago em moeda corrente, 
em espécie, pois em cheque implicará a devida compensação, sem a qual a inscrição ficará 
sem efeito. 
 
Onde se lê 
 
3.5. A solicitação de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 09 de Janeiro de 
2014 não será aceita. 
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Leia-se 
 
3.5. A solicitação de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 16 de Janeiro de 
2014 não será aceita. 
 
Onde se lê 
 

3.8.6. A partir de 09 de Janeiro de 2014, o candidato poderá conferir, no endereço 
eletrônico do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, os locais e horários para realização das 
provas. 

 
 
Leia-se 
 

3.8.6. A partir de 21 de Janeiro de 2014, o candidato poderá conferir, no endereço 
eletrônico do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, os locais, turnos e horários para realização 
das provas. 
 
Onde se lê 
 

5.4.2.  O candidato ou pessoas com deficiência que realizar inscrição via internet deverá 
imprimir cópia da ficha de inscrição juntamente com a documentação descrita no item 5.4 e 
postar até o dia 06 de Janeiro de 2014 via SEDEX, ao endereço do INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS – Rua Magalhães Filho, 1825, bairro Marquês, Teresina – PI, CEP 64002-450, sob pena 
de não ter sua inscrição efetivada. 
 

Leia-se 
 

5.4.2.  O candidato ou pessoas com deficiência que realizar inscrição via internet deverá 
imprimir cópia da ficha de inscrição juntamente com a documentação descrita no item 5.4 e 
postar até o dia 15 de Janeiro de 2014 via SEDEX, ao endereço do INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS – Rua Magalhães Filho, 1825, bairro Marquês, Teresina – PI, CEP 64002-450, sob pena 
de não ter sua inscrição efetivada. 
 
Onde se lê 
 
6.2.1. A prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas, de acordo com o número de 
candidatos inscritos podendo ser realizada nos dois turnos, e está prevista para o dia 19 de 
Janeiro de 2014, no horário de 8h00min às 12h00min.  
 
Leia-se 
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6.2.1. A prova objetiva ,Será realizada no dia  26 de Janeiro de 2014, no horário de 8h00min 
às 12h00min, para os candidatos que realizarão prova no turno matutino, e no horário das: 
14h00min às 18h00min, para os candidatos que realizarão prova no turno vespertino, 
conforme divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereço, locais e turnos de 
aplicação da prova, de acordo com o item 3.8.6  
 
Onde se lê 
 
6.2.2. No dia da realização da Prova, não será permitida a entrada do Candidato que se 
apresentar após o fechamento dos portões, às 08h00min, de acordo com o horário local. 
 
 
Leia-se 
 
6.2.2. No dia da realização da Prova, não será permitida a entrada do Candidato que se 
apresentar após o fechamento dos portões, às 08h00min, de acordo com o horário local, 
para os candidatos que realizarão prova no turno matutino, e às 14h00min para os 
candidatos que realizarão prova no turno vespertino. 
 
 
Onde se lê 
 
10.1. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será divulgado pelo INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS no endereço eletrônico  www.institutomachadodeassis.com.br no dia 27 de Janeiro de 
2014. 
 
Leia-se 
 
10.1. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será divulgado pelo INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS no endereço eletrônico  www.institutomachadodeassis.com.br no dia 04 de Fevereiro  
de 2014. 
 
Onde se lê 
 

ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO  
 

ATIVIDADE DATA 

01. Lançamento do Edital. 09.12.2013 

02. Período de inscrição. 10.12.2013 a 09.01.2014 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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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, 
cargo ou localidade. Não será permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito 
referente a questões objetivas. 
 
Leia-se 
 

ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO  
 

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

13.01.2014 

04. Aplicação das provas Objetivas. 19.01.2014 

05. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 21.01.2014 

06. Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas 
Objetivas. 

23 e 24.01.2014 

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

27.01.2014 

08. Divulgação do Gabarito Oficial das Provas Objetivas. 27.01.2014 

09. Divulgação do Resultado das Provas Objetivas. 28.01.2014 

10. Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da 
Prova Objetiva. 

29 e 30.01.2014 

11. Divulgação do Resultado do julgamento dos recursos contra a 
pontuação da prova objetiva. 

03.02.2014 

12. Publicação do Resultado Final 05.02.2014 

ATIVIDADE DATA 

01. Lançamento do Edital. 09.12.2013 

02. Período de inscrição. 10.12.2013 a 15.01.2014 

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

21.01.2014 

04. Aplicação das provas Objetivas. 26.01.2014 
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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, 
cargo ou localidade. Não será permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito 
referente a questões objetivas. 
 
 
Teresina, 10 de Janeiro de 2014 
 
Comissão Organizadora do Concurso Público  

05. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 28.01.2014 

06. Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas 
Objetivas. 

30 e 31.01.2014 

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

04.02.2014 

08. Divulgação do Gabarito Oficial das Provas Objetivas. 04.02.2014 

09. Divulgação do Resultado das Provas Objetivas. 04.02.2014 

10. Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da 
Prova Objetiva. 

05 e 06.02.2014 

11. Divulgação do Resultado do julgamento dos recursos contra a 
pontuação da prova objetiva. 

10.02.2014 

12. Publicação do Resultado Final 10.02.214 
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