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AVISO A TODOS OS CANDIDATOS – ANULAÇÃO DO RESULTADO DA 

ENTREVISTA TÉCNICA E RECONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS 

NA PROVA OBJETIVA 

Em cumprimento às recomendações contidas no Ofício nº 376/2017-PR/PI-GAB/MT, de 

05/12/2017, em que o Procurador da República no Estado do Piauí, Marco Túlio Lustosa 

Caminha, faz algumas solicitações no sentido de adequar o resultado do referido concurso às 

regras editalícias, em especial no que se refere à fase da entrevista técnica; 

  

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

vem, por meio deste, AVISAR que, a partir desta data, haverá: 

 

a) A Anulação do Concurso Público a partir da fase de entrevista técnica –

ficando, portanto, invalidado, o Resultado anteriormente publicado; 

 

b) A Reconvocação dos três primeiros candidatos classificados para os cargos 101 

e 102 para a fase de Entrevista Técnica, fase meramente eliminatória, que terá 

os seguintes critérios de avaliação: 

 

b.1) Perguntas Técnicas: Conhecimento acerca da matéria constante no 

conteúdo programático do Edital. Serão realizadas 05 perguntas de cada 

categoria, sendo considerado aprovado o candidato que acertar, no mínimo, 06 

(seis) questões.  

 

c) Possibilidade de impetração de recurso contra o Resultado Preliminar da 

Entrevista Técnica, no prazo de 03 (três) dias uteis a partir da divulgação do 

resultado da mesma. Recurso deve ser protocolado de forma presencial na sede 

do Instituto Machado de Assis, dentro do horário comercial.  

 

d) Os candidatos aprovados na fase da Entrevista Técnica serão convocados para 

a Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação de Documentos, fase meramente 

eliminatória, em que os candidatos deverão comprovar a habilitação nos termos 

do item 1.6.3, do Edital. 

 

e) Possibilidade de impetração de recurso contra o Resultado Preliminar da 

Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação de Documentos, no prazo de 03 

(três) dias uteis a partir da divulgação do resultado da mesma. Recurso deve ser 

protocolado de forma presencial na sede do Instituto Machado de Assis, dentro 

do horário comercial.  

 

Sem mais para o momento. 

Comissão Organizadora do IMA 


