ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA

EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2019 – PMBV/PB
RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA PROVISÓRIO
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Prazo para o candidato solicitar isenção da taxa de inscrição: 10h do dia 29 de julho até as 23h:59min do dia 02 de agosto de 2019 (horário
local).
Data limite para recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que solicitarem a isenção da taxa de inscrição: 02 de agosto de
2019.
Período das Inscrições: a partir das 10h do dia 29 de julho até as 23h59min do dia 18 de setembro de 2019 (horário local).
Período de solicitação para os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização da prova 10h do dia 29 de julho até as
23h59min do dia 18 de setembro de 2019 (horário local).
Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que exerceram efetivamente a função de jurado 10h do dia 29 de
julho até as 23h59min do dia 18 de setembro de 2019 (horário local)).
Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que que optarem por concorrer as vagas reservadas aos portadores
de necessidades especiais 10h do dia 29 de julho até as 23h:59min do dia 18 de setembro de 2019 (horário local).
Período de recebimento da declaração dos candidatos que optarem pelo uso do nome social 10h do dia 29 de julho até as 23h:59min do dia
18 de setembro de 2019 (horário local)
Divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção da taxa de inscrição: 13 de agosto de 2019.
Prazo de recebimento dos recursos quanto às solicitações de isenção da taxa de inscrição indeferidas: 14 de agosto até o dia 15 de agosto de
2019.
Divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção da taxa de inscrição, APÓS RECURSOS: 19 de agosto
de 2019.
Data limite para pagamento do Boleto Bancário referente à taxa de inscrição: 19 de setembro de 2019.
Divulgação da Relação dos Candidatos que exerceram efetivamente a função de jurado: 25 de setembro de 2019.
Divulgação das inscrições homologadas e não homologadas: 25 de setembro de 2019.
Divulgação da Relação dos Candidatos que solicitaram condições especiais para a prova objetiva: 25 de setembro de 2019.
Prazo para recebimento dos recursos quanto aos indeferimentos da solicitação de condições especiais para a prova objetiva: 26 de setembro
até o dia 27 de setembro de 2019.
Prazo de recebimento dos recursos a quanto divulgação da listagem dos candidatos que exerceram efetivamente a função de jurado: 26 de
setembro até o dia 27 de setembro de 2019.
Prazo para recebimento dos recursos quanto às Inscrições não homologadas: 26 de setembro até o dia 27 de setembro de 2019.
Divulgação da Relação dos Candidatos com Inscrições Deferidas e Indeferidas quanto aos indeferimentos das solicitações de condições
especiais para a prova objetiva, APÓS RECURSOS: 04 de outubro de 2019.
Divulgação da listagem dos candidatos que exerceram efetivamente a função de jurado, APÓS RECURSOS: 04 de outubro de 2019.
Divulgação das inscrições homologadas e não homologadas e da concorrência, APÓS RECURSOS: 04 de outubro de 2019.
Disponibilização do local, sala e carteira onde o candidato realizará a Prova Escrita Objetiva, no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br
a partir de 14 de outubro de 2019.
Realização da PROVA ESCRITA OBJETIVA: 20 de outubro de 2019.
Divulgação do Gabarito Provisório : 20 de outubro de 2019, após o encerramento da Prova Escrita Objetiva.
Prazo de recebimento de recursos quanto às provas objetivas e quanto ao gabarito provisório: 21 de outubro até o dia 22 de outubro de
2019.
Divulgação e publicação dos recursos quanto às provas objetivas e quanto ao gabarito provisório: 30 de outubro de 2019.
Divulgação e publicação do Resultado Preliminar da Prova Escrita Objetiva e do gabarito definitivo , APÓS RECURSOS: 31 de outubro de 2019.
Divulgação e Publicação do Edital de Convocação para a PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS: 31 de outubro de
2019.
Divulgação e Publicação do Edital de Convocação para a PROVA TÍTULOS: 31 de outubro de 2019.
Período de recebimento dos Títulos para os cargos de Magistério: 01 de novembro de 2019 a 06 de novembro de 2019.
Realização da PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS: 10 de novembro de 2019.
Divulgação do resultado preliminar da Prova Prática: 13 de novembro de 2019.
Prazo de recebimento de recursos quanto ao Resultado Preliminar da Prova Prática: 14 de novembro a 15 de novembro de 2019.
Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos: 20 de novembro de 2019.
Prazo de recebimento de recursos quanto ao Resultado Preliminar da PROVA DE TÍTULOS: 21 de novembro a 22 de novembro de 2019.
Divulgação e publicação do Resultado Oficial da Prova de Títulos APÓS RECURSOS: 27 de novembro de 2019.
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36. Divulgação e publicação do Resultado Oficial da Prova Prática , APÓS RECURSOS: 2 7de novembro de 2019.
37. Divulgação e publicação do Resultado Final do Concurso Público e gabarito oficial: 29 de novembro de 2019.

Boa Ventura, 21 de agosto de 2019.
Kamilla Lopes Vital
Presidente da Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público
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