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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02, 11 DE DEZEMBRO DE 2015 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas 
atribuições, nos termos estabelecidos no subitem 15.37, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas 
alterações estão a seguir elencadas: 
 
Considerando os extratos do Edital publicados, resolve reabrir o prazo de solicitação de isenção da taxa de inscrição, 
passando a vigorar o seguinte cronograma, constante do Anexo VI do edital de abertura: 
 

Professor - Língua Portuguesa 

Eventos Datas 

Período de inscrições  
Período entre 14h do dia 

16/12/2015 e 23h59min do 
dia 01/02/2016 

Prazo limite para pagamento do boleto 02/02/2016 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 

Período entre 14h do dia 

15/01 e 23h59min do dia 

19/01/2016 

Publicação do resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa 
de inscrição 

22/01/2016 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos 
de isenção da taxa de inscrição 

25 a 27/01/2016 

Publicação do resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa 
de inscrição 

01/02/2016 

Envio dos documentos dos deficientes e dos pedidos de atendimento especial 16/12/2015 a 02/02/2016 

Publicação da Relação Preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para 
concorrer na condição de candidato com deficiência e da Relação Preliminar 
de atendimentos especiais para a realização das provas 

23/02/2016 

Interposição de recursos contra a Relação Preliminar de inscrições deferidas e 
indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência e a 
Relação Preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas 

24/02 a 26/02/2016 

Publicação da Relação Definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para 
concorrer na condição de candidato com deficiência e da Relação Definitiva de 
atendimentos especiais para a realização das provas 

07/03/2016 

Publicação dos locais de provas no site 14/03/2016 

Prova Objetiva e Prova Discursiva 20/03/2016 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 22/03/2016 

Interposição de recursos ao gabarito preliminar da prova objetiva 22 a 28/03/2016 

Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar e 
contra a aplicação das provas 

13/04/2016 

Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Objetiva 13/04/2016 
Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 13/04/2016 
Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva 14 a 18/04/2016 

Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar 
da Prova Objetiva 

29/04/2016 

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva  29/04/2016 

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Discursiva e do Link de Consulta 
Individual 

20/05/2016 

Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Discursiva 23 a 25/05/2016 

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Discursiva 09/06/2016 

Convocação para a Avaliação de Títulos 09/06/2016 

Envio dos títulos pelos candidatos 10 a 16/06/2016 

Resultados preliminar das Notas dos Títulos 29/07/2016 
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Interposição de recursos contra o Resultado da Avaliação de Títulos 01 a 03/08/2016 

Divulgação da resposta aos recursos administrativos interpostos contra a 
avaliação de títulos 

16/08/2016 

Divulgação do Resultado final com classificação definitiva 16/08/2016 

 
 

Todas as disciplinas (exceto Língua Portuguesa) 

Eventos Datas 

Período de inscrições  

Período entre 14h do dia 

16/12/2015 e 23h59min do 

dia 01/02/2016 

Prazo limite para pagamento do boleto 02/02/2016 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 

Período entre 14h do dia 

15/01 e 23h59min do dia 

19/01/2016 

Publicação do resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa 

de inscrição 
22/01/2016 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos 

pedidos de isenção da taxa de inscrição 
25 a 27/01/2016 

Publicação do resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa 

de inscrição 
01/02/2016 

Envio dos documentos dos deficientes e dos pedidos de atendimento 

especial 
16/12/2015 a 02/02/2016 

Publicação da Relação Preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para 

concorrer na condição de candidato com deficiência e da Relação Preliminar 

de atendimentos especiais para a realização das provas 

23/02/2016 

Interposição de recursos contra a Relação Preliminar de inscrições deferidas 

e indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência e a 

Relação Preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas 

24/02 a 26/02/2016 

Publicação da Relação Definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para 

concorrer na condição de candidato com deficiência e da Relação Definitiva 

de atendimentos especiais para a realização das provas 

07/03/2016 

Publicação dos locais de provas no site 14/03/2016 

Prova Objetiva  20/03/2016 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 22/03/2016 

Interposição de recursos ao gabarito preliminar da prova objetiva 23 a 28/03/2016 

Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar 

e contra a aplicação das provas 
13/04/2016 

Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Objetiva 13/04/2016 

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 13/04/2016 

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva 14 a 18/04/2016 

Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o Resultado 

Preliminar da Prova Objetiva 
29/04/2016 

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva  29/04/2016 

Convocação para a Avaliação de Títulos 29/04/2016 

Envio dos títulos pelos candidatos 02 a 06/05/2016 

Resultados preliminar das Notas dos Títulos 20/06/2016 

Interposição de recursos contra o Resultado da Avaliação de Títulos 21 a 23/06/2016 
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Divulgação da resposta aos recursos administrativos interpostos contra a 

avaliação de títulos 
06/07/2016 

Divulgação do Resultado final com classificação definitiva 06/07/2016 

 
 

Recife/PE, 14 de janeiro de 2016. 
 

MILTON COELHO DA SILVA NETO 
Secretário de Administração 

 
FREDERICO DA COSTA AMANCIO 

Secretário de Educação 


