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A Comissão responsável pelo CONCURSO PÚBLICO de Provas e de Provas e Títulos para provimento de 
Cargos vagos existentes e que vierem a vagar pelo tempo de validade do certame, com observância ao 
disposto na Lei Municipal nº 457/2013 de 24 de maio de 2013, atendendo a solicitação do Ministério 
Público, retifica as datas de atividades do CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS DO CONCURSO PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE BAIXIO – CE (EDITAL 001/2013) que passará a ter as seguintes datas: 

 

DATAS EVENTOS 
30/10 à 
01/11/2013 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

06/11/2013 Publicação do Deferimento/indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

07/11 e 
08/11/2013 

Período de recursos da isenção da taxa de inscrição. 

13/11/2013 Resultado da análise dos recursos de isenção de taxa de inscrição. 

04/11 a 
20/11/2013 

Período de inscrições. 

26/11/2013 Publicação das inscrições deferidas/indeferidas. 

27/11 e 
28/11/2013 

Período de recursos das inscrições. 

03/12/2013 Resultado dos recursos das inscrições. 

09/12/2013 
Data de início da liberação do Cartão de Inscrição no site: 
www.universidadepatativa.com.br 

15/12/2013 Realização da 1ª etapa (prova objetiva) 

16/12/2013 Publicação do gabarito parcial da prova objetiva (1ª Etapa). 

17/12 e 
18/12/2013 

Período de recursos das questões da prova e do gabarito parcial. 

30/12/2013 Resultado das análises dos recursos e Publicação do gabarito oficial. 

10/01/2014 Publicação do resultado da 1ª Etapa (prova objetiva) 

11/01 e 
12/01/2014 

Período para recursos do resultado da 1ª Etapa (prova objetiva) 

15/01/2014 Publicação dos deferimentos/indeferimentos dos recursos da 1ª Etapa (prova objetiva), 
e resultado oficial da 1ª Etapa (prova objetiva) 

16/01 a 
17/01/2014 

Realização da 2ª Etapa (Prova de Títulos). 

24/01/2014 Publicação do resultado parcial da 2ª Etapa (Prova de Títulos). 

25/01 e 
26/01/2014 

Prazos para recursos da 2ª etapa (Prova de Prova de Títulos). 

28/01/2014 Resultado das análises dos recursos da 2ª etapa (Prova de Títulos). 

30/01/2014 Resultado final classificatório. 

 
 
 
 


