EDITAL N° 005/2018-CG – DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO
E DA ADMISSÃO DE RECURSO INTERPOSTO VIA EMAIL

A COMISSÃO DE CONCURSO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE
DIREITO PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, consoante os
termos da Lei Complementar nº 4.995, de 07.05.17, e da Portaria nº 003/2018-GABPGM, tendo em vista o Edital nº 001/2018 de Abertura de Inscrições, torna pública
a divulgação do Edital nº 005/2018-CG, de Retificação, conforme a seguir
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens:

1. O EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2018-CG PASSA A
VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
[...]
4.8 O candidato terá direito de recorrer do gabarito oficial preliminar da prova
objetiva até às 13 horas do dia 13 de abril de 2018, para os recursos entregues na
sede da Procuradoria Geral do Município de Teresina, e até às 23 horas e 59
minutos do dia 13 de abril de 2018, para os recursos enviados via email para o
endereço eletrônico corregedoria.pgm@gmail.com.
[...]
4.8.2 O formulário deve ser entregue na Corregedoria da Procuradoria Geral do
Município de Teresina ou enviado via email para o endereço eletrônico
corregedoria.pgm@gmail.com, no prazo estabelecido no item 4.8.
[...]
4.10 O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado na data provável de
18 de abril de 2018 e o resultado preliminar da prova discursiva na data provável
de 25 de abril de 2018.
[...]
4.10.1 O acesso às provas será franqueado na sala do Centro de Estudos e
Treinamento da Procuradoria Geral do Município no horário de 07 horas e 30
minutos às 13 horas e 30 minutos dentro do prazo do recurso, mediante
apresentação de documento de identificação ou procuração com firma
reconhecida em Cartório, somente se permitindo a retirada de cópias.

Teresina, 12 de abril de 2018

