PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº01/2009
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Comunicado n° 02, de 07 de abril de 2009,
complemento ao Edital nº 01, de 20 de fevereiro de 2009.
NOVO CRONOGRAMA DO CONCURSO EM FUNÇAO DA PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇOES

O Instituto Escola Superior de Aperfeiçoamento Profissional - IESAP, considerando o estabelecido no subitem
12.12 do Edital nº 01, de 20/02/2009, regulador do concurso público para o provimento de cargos efetivos da Prefeitura
Municipal de Porto Real, e atendendo à determinação judicial exarada pela Exma. Srª. Drª. Juíza de Direito da Vara Única
da Comarca de Porto Real/Quatis, em 03 de abril de 2009, torna público o novo cronograma de atividades do concurso
público de Porto Real, ratificando os termos da ERRATA n° 03/2009, publicada no Órgão de Imprensa Oficial do Município, nesta data.

1. NOVO CRONOGRAMA PREVISTO *:
ATIVIDADES
Período de inscrições - Presencial
Período de inscrições - Via internet

DATAS
- 08 de abril 2009 a 08 de maio de
2009.
- 08 de abril 2009 a 11 de maio de
2009.

HORÁRIO
− De 10:00h às 16:00 horas.
− A

partir

das

10:00h

do

dia

08/04/2009 até as 23:59h do dia
11/05/2009.

- Disponível no posto de inscrição
Presencial, do dia 03 a 05 de juEntrega dos Cartões de Confirmação de Inscrição (CCI)**

nho de 2009, ou 24 horas via Internet, no site www.iesap.com.br,
disponível até o dia da realização

− De 10:00h às 16:00h para os inscritos - via Presencial.
− A partir das 10:00h
03/06/2009 via internet.

do

dia

da prova.
- 4 horas de duração em horário e lo-

Data prevista para realização das

− 28 de junho de 2009.

Provas **

− 05 de julho de 2009.

Divulgação dos Gabaritos**

− 30 de junho de 2009.
− 07 de julho de 2009.

− A partir das 15:00 horas na internet
e no posto de Inscrição presencial.

− 02 e 03 de julho de 2009.

− De 10:00h às 16:00 horas, somente

− 09 e 10 de julho de 2009.

no posto de inscrição presencial.

Prazo para interposição de recursos contra o gabarito da prova
objetiva
Divulgação do Resultado da Prova

− 31 de julho de 2009.

Objetiva
Prazo para entrega de Títulos
quando for o caso
Divulgação do Resultado da Prova
de Títulos

Títulos

− 06 e 07 de agosto de 2009.
− 21 de agosto de 2009.

− 24 e 25 de agosto de 2009.

Previsão para divulgação do Resultado final e Homologação do concurso.

firmação de Inscrição - CCI.

− A partir das 15:00 horas na internet
e no posto de Inscrição presencial.

Prazo para interposição de recursos contra o Resultado da Prova de

cal constantes do Cartão de Con-

- 04 de setembro de 2009.

− De 10:00h às 16:00horas, somente
no posto de inscrição presencial.
− A partir das 15:00 horas na internet
e no posto de Inscrição presencial.

− De 10:00h às 16:00horas, somente
no posto de inscrição presencial.
− A partir das 15:00horas no local da
inscrição Presencial e na internet.

* Podendo sofrer alteração com prévio aviso.
** A data, a hora e o local das provas constarão no Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI.

Revogam-se às disposições em contrário.
Porto Real-RJ, 07 de abril de 2009.
IESAP Concursos
Instituto Escola Superior de Aperfeiçoamento Profissional - IESAP

COMUNICADO nº 02/2009.

