
 A Comissão Organizadora do Concurso
datos que, em razão de problemas de ordem técnico
administrativos, ocorreu atraso, em relação ao cronograma divulg
do anteriormente. 

 Os cartões-resposta
e, após consolidação estaremos divulgando os resultados das pr
vas objetivas. 

 Assim, face aos fatos acima citado
o dia 21 próximo a divulgação do resultado das provas de conhec
mento, quando se abrirá prazo para o re
ção de títulos, dos candidatos aos cargos de nível superior, que 
tingirem o perfil de 50% ou mais, para participação da segunda fase 
do Concurso. 

 Quanto, aos demais cargos (níveis alfabetizado, fundamental 
e médio), esses resultados
provisório, por caberem
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COMUNICADO 

rganizadora do Concurso comunica aos cand
, em razão de problemas de ordem técnico

administrativos, ocorreu atraso, em relação ao cronograma divulg

resposta já foram encaminhados para 
e, após consolidação estaremos divulgando os resultados das pr

Assim, face aos fatos acima citados, a Comissão estima
o dia 21 próximo a divulgação do resultado das provas de conhec

quando se abrirá prazo para o recebimento da document
ção de títulos, dos candidatos aos cargos de nível superior, que 

m o perfil de 50% ou mais, para participação da segunda fase 

Quanto, aos demais cargos (níveis alfabetizado, fundamental 
e médio), esses resultados apresentar-se-ão como resultado final 
provisório, por caberem, ainda, interposição de recursos
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Comissão Organizadora do Concurso.

comunica aos candi-
, em razão de problemas de ordem técnico-

administrativos, ocorreu atraso, em relação ao cronograma divulga-

já foram encaminhados para leitura ótica 
e, após consolidação estaremos divulgando os resultados das pro-

, a Comissão estima para 
o dia 21 próximo a divulgação do resultado das provas de conheci-

cebimento da documenta-
ção de títulos, dos candidatos aos cargos de nível superior, que a-

m o perfil de 50% ou mais, para participação da segunda fase 

Quanto, aos demais cargos (níveis alfabetizado, fundamental 
ão como resultado final 

interposição de recursos. 
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