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IMPORTANTE A TODOS OS CANDIDATOS 

 
 
 

 
Tendo em vista a lisura necessária para o correto desenvolvimento do certame; 

Tendo em vista a dificuldade advinda pela inesperada greve dos correios, que 

atrasou de forma significativa a entrega de diversos recursos enviados pelos candidatos; já 

que, segundo o edital no item 9.4 os recursos enviados por sedex serão analisados pela 

comissão examinadora respeitando a data da postagem que precisa estar de acordo com o 

anexo III. 

 

A Comissão Organizadora do Instituto Machado de Assis, em respeito aos candidatos, e 

considerando o acima disposto vem avisar aos candidatos retro referidos, resolve atualizar o 

cronograma de execução do certame, com as novas datas a seguir: 

 

CRONOGRAMA ATUALIZADO  DATAS 

Término da divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra 

os gabaritos das provas Objetivas 

12.02.2014 

Divulgação do gabarito Oficial das Provas Objetivas  12.02.2014 

Divulgação do resultado preliminar das Provas Objetivas  12.02.2014 

Prazo para apresentação de recursos referente ao resultado Preliminar das 

Provas Objetivas 

14 e 

17.02.2014 

Entrega dos Títulos  18 e 

19.02.2014 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos referente a Prova 

Objetiva 

21.02.2014 

Divulgação do resultado dos títulos e resultado final 25.02.2014 

Recurso contra o resultado final  26 e 

27.02.2014 

Resultado final pós recurso  03.03.2014 
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O Instituto Machado de Assis também informa que para maior comodidade, e buscando 

evitar transtorno aos candidatos, receberá recurso de qualquer natureza no seguinte e-mail: 

ima.recursos@hotmail.com Dúvidas, reclamações, ou quaisquer outros assuntos deverão 

ser encaminhados para a central de relacionamentos. 

 
 
 
 
 

Comissão Organizadora de Concurso Público 


