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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ – AM 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2014 

                                                   
 
 

COMUNICADO 
 

 

O Instituto Qualicon e o Exmo. Sr. José Domingos Corrêa da Silva, Secretário Municipal de 
Administração da cidade de Maraã - AM, torna público que em razão de problemas ocorridos com a 
aplicação nas Provas Objetivas do Concurso Público para o cargo de Técnico em Produção Pesqueira, 
fica deliberada a reaplicação das Provas Objetivas ocorridas no dia 6de abril de 2014. 

Serão convocados apenas os candidatos que compareceram à prova no dia 06 de abril de 2014. 

A reaplicação será realizada no dia 13 de abril de 2014, no período da MANHÃ, conforme o 
Edital de Convocação, da Reaplicação das Provas.  

O novo cronograma encontra-se no anexo I deste Comunicado. 

O candidato que porventura não desejar realizar a nova prova poderá solicitar a devolução da taxa 
de inscrição paga nos dias 10 e 11 de abril de 2014, bastando para tanto encaminhar um e-mail para 
devolucaotaxa.cpmaraa@iq.org.br, tendo como assunto “Devolução da taxa de inscrição”, informando seu 
nome, nº de inscrição, identidade, CPF e dados bancários para depósito (banco, conta corrente e 
agência), ressaltando não ser permitida a apresentação de conta poupança, conta salário e conta 
benefício.  
 

A devolução da taxa de inscrição será realizada após o 5º (quinto) dia útil, da reaplicação das 
provas, aos candidatos que fizerem a solicitação de acordo com o parágrafo acima. 

 

 

 

                                                                      Maraã, 07 de abril de 2014. 

 
INSTITUTO QUALICON  
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

DATAS                                                                              EVENTOS 

07.04.14 Publicação do Edital de Convocação para as provas objetivas em Jornal Oficial, fixação na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ divulgação no site do INSTITUTO QUALICON.  

13.04.14 Reaplicação das Provas Objetivas para o cargo de Técnico em Produção Pesqueira. 

14.04.14 Divulgação dos gabaritos na PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ e no site do INSTITUTO 
QUALICON, após as 10hs. 

15 e 16.04.14 Prazo para interposição de recurso referente aos gabaritos e aplicação das Provas Objetivas 
via site do INSTITUTO QUALICON.  

28.04.14 Divulgação do Resultado Provisório das Provas realizadas em 13/04/2014 em “Jornal Oficial” 
e no site do INSTITUTO QUALICON. 

28.04.14 Resposta dos recursos interpostos aos candidatos via site do INSTITUTO QUALICON. 

29 e 30.04.14 Prazo para interposição de recurso referente à divulgação do Resultado Provisório via site do 
INSTITUTO QUALICON. 

09.05.14 Publicação do Resultado Final das Provas Objetivas e Homologação dos cargos com apenas 
Provas Objetivas. 
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