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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 
AVISO A TODOS OS CANDIDATOS 

 
 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Picos, 
AVISA: 

 
01 – Por recomendação do Ministério Público Estadual, o item 5.8, do Edital, que 

diz “Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de 
Presença, mas este apresente o comprovante de pagamento de inscrição, o mesmo poderá 
participar do certame, devendo tal fato ser registrado em Ata de Ocorrência da Sala” está 
REVOGADO, na data de hoje. 

 
02 – A Lista de Inscrições Deferidas de todos os cargos será publicada, no site do 

Instituto Machado de Assis, a partir das 21h da data de hoje. 
 
03 – Tendo em vista o disposto no item 01 deste aviso, em caso de recurso contra 

a ausência do nome na lista de inscrição deve seguir rigorosamente o seguinte 
procedimento: 

a) Enviar para o e-mail ima.picos2015@outlook.com com o título “Recurso – 

Inscrição” até às 23:59 do dia 08/08/2016, o formulário para recurso contra 

publicação das inscrições deferidas, disponível no site do IMA; 
b) Juntar OBRIGATORIAMENTE, em anexo, comprovante de inscrição (boleto) e 

comprovante de pagamento da respectiva inscrição; 

c) O candidato que não enviar o recurso até a data aprazada ou fizer em 

desacordo com o acima estabelecido, terá sua inscrição indeferida 

definitivamente. 

04 – Em 10/08/2016, será divulgada: (a) lista de inscrições deferidas pós-
recursos, (b) lista com nome e respectivo local de aplicação de prova, com os horários de 
aplicação para todos os candidatos e (c) concorrência para todos os cargos. 

 
05 – Reiteramos que a data de aplicação da prova objetiva é: 
Cargos de Nível Fundamental e Médio: dia 14/08/2016;  
Cargos de Nível Superior e Cargos de Professor: dia 28/08/2016. 
 
Certos do entendimento e colaboração de todos. 
 
Teresina, 01 de agosto de 2016. 
Comissão Organizadora do Concurso 
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