
                                                                                                                                                                                                                                              

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº01/2011  

PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

 

 

 

 

 

CCoommuunniiccaaddoo  nn°°  0011,,  ddee  2233  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001122,,    

CCoommpplleemmeennttoo  aaoo  EEddiittaall  nnºº  0011,,  ddee  1166  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001111..    
 

NOVO CRONOGRAMA DO CONCURSO EM FUNÇAO DA PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇOES 
 

A Prefeitura Municipal de Mangaratiba/RJ em comum acordo com o IESAP, considerando o es-

tabelecido nos subitens 11.10 e 11.12 do Edital nº 01, de 16/12/2011, regulador do concurso público 

para o provimento de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de Mangaratiba/RJ, dá publicidade ao novo 

cronograma de atividades do concurso público de Mangaratiba/RJ, ratificando os termos da ERRATA n° 

02/2012, publicada nesta data.  
 

 

 

 

2. Novo Cronograma Previsto  

Por conseqüência o CRONOGRAMA PREVISTO *, passa a vigorar com as seguintes datas:  

ATIVIDADES DATAS HORÁRIO 

 Período de inscrições – Presencial 
- 23 de janeiro de 2012 a 03 de 

fevereiro de 2012. 

 De Segunda a Sexta, das 10h às 16h 

no Posto de Inscrição Presencial. 

 Período de inscrições – Via Internet 
- 23 de janeiro de 2012 a 05 de 

fevereiro de 2012. 

 A partir das 10h do dia 23/01/2012 

até as 23h e 59min do dia 

05/02/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Entrega dos Cartões de Confirmação 

de Inscrição (CCI) * 

- Disponível no Posto de Inscri-

ção Presencial, do dia 23 e 24 

de fevereiro de 2012, ou 24 

horas via Internet, no site 

www.iesap.com.br, disponível 

até o dia da realização da pro-

va. 

  De 10h às 16h para os inscritos - 

via Presencial. 

  A partir das 10h do dia 23/02/2012 

via Internet. 

 Data prevista para realização das 

Provas ** 

 

- 25 de março de 2012. 

- 01 de abril de 2012. 

 

- 3 horas e 30 minutos de duração 

em horário e local constantes do 

Cartão de Confirmação de Inscrição 

- CCI. 

 Divulgação dos Gabaritos** 
  27 de março de 2012. 

  03 de abril de 2012. 

   A partir das 15h na Internet e no 

Posto de Inscrição Presencial. 

 Prazo para interposição de recursos 

contra o gabarito da prova objetiva 

 29 de março de 2012. 

 05 de abril de 2012. 

 De 10h às 16h, somente no Posto 

de Inscrição Presencial. 

 Divulgação do Resultado da Prova 

Objetiva  
 04 de maio de 2012. 

 A partir das 15h na internet e no 

Posto de Inscrição Presencial. 

 Data prevista para divulgação do 

Resultado Final e Homologação do 

Concurso 

- 26 de junho de 2012. 
 A partir das 15h no local da inscri-

ção 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, permanecendo válidos todos os demais itens constantes 

do Edital nº 01/2011.  Esta errata entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Mangaratiba/RJ, 23 de janeiro de 2012. 

Evandro Bertino Jorge 

Prefeito 

http://www.iesap.com.br/

