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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 004/2012 do 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001/2012 

 
 

O Prefeito Municipal de CARNAÍBA, no uso de suas prerrogativas legais, faz saber que, em atendimento ao ofício-circular emitido pelo 
TCE-PE em 21/11/2012, que determina a todos os gestores municipais do Estado de Pernambuco a não execução de concurso público até o 
dia 31/12/2012,  RETIFICA o Edital de Concurso Público nº 001/2012, de acordo com o descrito abaixo: 
 
Art.1º -  Altera o ANEXO XI – Calendário de Eventos, REMARCANDO a aplicação das provas do Concurso Público para os dias 19 e 
20/01/2013, e, consequentemente, ADIANDO as datas posteriores a este evento, de acordo com a tabela abaixo: 
Acontecimentos importantes Períodos 
Publicação do Edital 001/2012 17/09/2012 
Período das Inscrições Presenciais ou p/Procurador 24/09 a 25/10/2012 
Período das Inscrições pela INTERNET 24/09 a 25/10/2012 
Período destinado à Solicitação da Isenção do pagamento da taxa de Inscrição 24/09 a 05/10/2012 
Divulgação da relação dos Candidatos isentos do pagamento da Taxa de Inscrição 15/10/2012 
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado dos Pedidos de Isenção da taxa de inscrição 16 a 18/10/2012 
Publicação da concorrência preliminar 12/11/2012 
Entrega dos cartões de inscrição (modos: presencial ou por procurador) 12 a 14/11/2012 
Período de emissão dos cartões de inscrição (modo on-line) 12 a 24/11/2012 
Divulgação dos locais de provas 12/11/2012 
Novo período para retirada dos cartões de inscrição para todos os candidatos através do site 
www.conpass.com.br  

04/12/2012 a 20/01/2013 

PROVA ESCRITA 19 e 20/01/2013 
Publicação dos gabaritos oficiais preliminares e concorrência oficial definitiva 21/01/2013 
Prazo para entrega dos recursos contra os gabaritos 22 a 24/01/2013 
Publicação do gabarito oficial definitivo e do resultado dos recursos 18/02/2013 
Publicação da Relação de Faltosos 18/02/2013 
Publicação do resultado oficial preliminar – Prova Escrita 18/02/2013 
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado oficial preliminar da Prova Escrita 19 a 21/02/2013 
Publicação do resultado dos recursos contra o resultado oficial preliminar da Prova Escrita 04/03/2013 
Publicação do resultado oficial final – Prova Escrita 04/03/2013 
Prazo para entrega dos documentos para a PROVA DE TÍTULOS (cargos do GRUPO II) 05 a 07/03/2013 
Aplicação da PROVA PRÁTICA para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas  10/03/2013 
Publicação do Resultado da Prova Prática 11/03/2013 
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado da Prova Prática 12 a 14/03/2013 
Publicação do resultado oficial preliminar – Prova de Títulos 19/03/2013 
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado oficial preliminar da Prova de Títulos  20 a 22/03/2013 
Publicação do resultado dos recursos contra o resultado oficial preliminar da Prova de Títulos  28/03/2013 
Publicação do resultado oficial final – Prova de Títulos 28/03/2013 
RESULTADO OFICIAL FINAL – APÓS ENCERRADAS TODAS AS ETAPAS 28/03/2013 
Homologação Após o Resultado Oficial Final 
Admissão Após a Homologação 

 
Art.2º - Os NOVOS cartões de inscrição com as novas datas do concurso estarão disponíveis para todos os candidatos, no site 
www.conpass.com.br, através do link “Acesso ao Cartão de Inscrição” a partir do dia 04/12/2012.  
 
Art.3º - As demais cláusulas e anexos do Edital de concurso público nº 001/2012, e do Edital de Retificação nº 001/2012, 
permanecem inalteradas, se adaptando ao novo calendário definido neste Edital de Retificação. O Edital de Retificação nº 
003/2012 é considerado NULO. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA 
Em, 22 de Novembro de 2012 
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