
 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI/PB 

RETIFICAÇÃO 003- DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018. 

 

• Retifica-se o Anexo II – CRONOGRAMA, com as seguintes datas e prazos:  

 

ANEXO II 

CRONOGRAMA – CONCURSO PÚBLICO 001/2018 – PARARI/PB 

DESCRIÇÃO DAS 

FASES 

PERÍODOS/DATAS/PRAZOS 

  Período das inscrições. 30 de Julho de 2018 a 19 de Agosto de 

2018 

 

 Prorrogação das Inscrições  20 a 30 de Agosto de 2018 

Período de solicitação dos candidatos que necessitarem de condições 

especiais para a realização da prova escrita objetiva. 

E-mail: concursoparari@apiceconsultoria.com   

20 a 30 de Agosto de 2018 

 Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que 

optarem em concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

(EXCLUSIVAMENTE POR SEDEX) 

20 a 30 de Agosto de 2018 

Data limite para o pagamento da inscrição por meio de boleto bancário. 31 de Agosto de 2018 

Divulgação das inscrições deferidas – ampla concorrência e Reservadas às 

pessoas com deficiência. 
05 de Setembro de 2018 

Divulgação das inscrições indeferidas relacionadas às vagas reservadas às 

pessoas com deficiência.  
05 de Setembro de 2018 

Prazo para interposição de recursos quanto às inscrições indeferidas dos 

candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com 

deficiência.  

E-mail: concursoparari@apiceconsultoria.com   

 05 a 06 de Setembro de 2018. 

Prazo para interposição de recursos quanto às inscrições indeferidas – 

Ampla Concorrência - apenas para candidatos que comprovem inscrição 

mediante comprovante de pagamento. 

E-mail: concursoparari@apiceconsultoria.com   

05 a 06 de Setembro de 2018. 

Julgamento dos Recursos referente as inscrições indeferidas 10 de Setembro de 2018 

Divulgação das inscrições deferidas – Após prazo de recursos. 11 de Setembro de 2018 

Lista de concorrência. 11 de Setembro de 2018 

PROVA ESCRISTA 

Divulgação dos cartões de inscrições com locais de prova. 05 de Outubro de 2018 

Aplicação das provas escritas objetivas. 14 de Outubro de 2018 
Divulgação do Gabarito Preliminar. 15 de Outubro de 2018 
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Os demais itens permanecem inalterados. 

 

 

 

 

 

ÁPICE CONSULTORIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI - PB 

21 DE AGOSTO DE 2018. 

  

 

Interposição de eventuais recursos referentes às questões formuladas e/ou 

gabarito 

divulgado. E-mail: concursoparari@apiceconsultoria.com   

15 e 16 de Outubro de 2018 

Julgamento dos recursos referentes às questões formuladas e/ou gabarito 

divulgado 

22 de Outubro de 2018 

Divulgação do Gabarito oficial. 22 de Outubro de 2018 

Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva. 23 de Outubro de 2018 

Interposição de eventuais recursos referentes à nota da prova escrita 

objetiva. 

E-mail: concursoparari@apiceconsultoria.com   

23 e 24 de Outubro de 2018 

Julgamento dos recursos referentes à nota da prova escrita objetiva. 30 de Outubro de 2018 

Divulgação do resultado definitivo da Prova Objetiva. 31 de Outubro de 2018 
PROVA PRÁTICA 

Publicação do Edital de convocação de candidatos para realização da prova 

prática. 

05 de Novembro de 2018 

Realização da prova prática. 11 de Novembro de 2018 

Divulgação do resultado preliminar da prova prática. 12 de Novembro de 2018 

Prazo de envio dos recursos quanto ao resultado da prova prática. 

E-mail: concursoparari@apiceconsultoria.com   

12 e 13 de Novembro de 2018 

Respostas ao julgamento dos recursos quanto ao resultado da prova prática. 21 de Novembro de 2018 

Resultado oficial da prova prática. 22 de Novembro de 2018 

PROVA DE TÍTULOS 

Publicação do Edital de convocação de candidatos para envio dos títulos. 05 de Novembro de 2018 

Data máxima para envio dos Títulos. (Via Sedex) 09 de Novembro de 2018 

Divulgação do resultado preliminar da nota da prova de títulos. 26 de Novembro de 2018 

Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da Prova de Títulos. 

E-mail: concursoparari@apiceconsultoria.com   

26 e 27 de Novembro de 2018 

Respostas ao julgamento dos recursos quanto ao resultado da Prova de  

Títulos. 

03 de Dezembro de 2018  

Resultado oficial da prova de títulos. 05 de Dezembro de 2018 

RESULTADO FINAL DE TODOS OS CARGOS 07 de Dezembro de 2018 
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