
Praça. do Centro Cívico, 

CONCURSO PÚBLICO 
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO, MÉDIO E FUDAMENTAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARACARAI
Retificação do Edital de Concurso Público nº. 001/2016, de 03 de maio de 2016, com publicação no 
Oficial do Estado – DOERR nº. 2753, de 03/05/2016, conforme a seguir especificado. 
 Art. 1.º Alteração do item 3.1. ALTERAÇÃO DA DATA DE INSCRIÇÃO DO CERTAMEONDE SE LÊ: 3.1. : As inscrições ocorrerão de 09 maio a 22 de junho de 2016. 3.1.1. Será admitida a inscrição somente via internet. A inscrição via internet dar-se-á no endereço eletrônico http://período entre as 08 horas do dia 09 de maio de 2016, ao dia 22 de junho de 2016 às 23:59 horas, observado o horário local do Estado de Roraima. LEIA-SE:  3.1. : As inscrições ocorrerão de 09 maio a 15 de julho de 2016. 3.1.1. Será admitida a inscrição somente via internet. A inscrição via internet dar-se-á no endereço eletrônico http://período entre as 08 horas do dia 09 de maio de 2016, ao dia horário local do Estado de Roraima.  Art. 2.º Alteração do item 3.2. ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DO BOLETOONDE SE LÊ: 3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 25 de junho de 2016inscrição será considerada inválida, caso o Boleto da inscrição não tenha sido pago.LEIA-SE:  3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 18 de julho de 2016inscrição será considerada inválida, caso o Boleto da inscrição não tenha sido pag Art. 3.º Alteração dos itens 5.3. e 6.2ONDE SE LÊ: 5.3. As provas objetivas realizar-sede Nível Fundamental completo e incompletohoras para os cargos de Médio e Técnico, em horário local, com duração de 04 (quatro) horas.LEIA-SE: 5.3. As provas objetivas realizar-secargos de Nível Fundamental completo e incompleto e Superior com duração de 04 (quatro) horas. E de 14 às 18 horas para os cargos de Médio e Técnico, em horário local, com duração de 04 (quatro) horas.- ONDE SE LÊ: 6.2. DAS PROVAS OBJETIVAS E DA AVALIAÇÃO DE TITULOS6.2.1. As provas objetivas realizarcargos de Nível Médio e Médio Técnico, previstos neste Edital, em horário local e com duração de 04 (quatro) horas. 6.2.2. As provas objetivas realizarcargos de Nível Superior, Fundamental completo e incompleto previstos neste Edital, em horário local e com duração de 04 (quatro) horas. LEIA-SE: 6.2. DAS PROVAS OBJETIVAS E DA AVALIAÇÃO DE TITULOS6.2.1. As provas objetivas realizarcargos de Nível Médio e Médio Técnico, previstos neste Edital, em horário local e com duração de 04 (quathoras. 6.2.2. As provas objetivas realizarcargos de Nível Superior, Fundamental completo e incompleto previstos neste Edital, em horário local e com duração de 04 (quatro) horas.  Art. 4.º Alteração do ANEXO I. ALTERAÇÃOONDE SE LÊ: ... LEIA-SE: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI-RR 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA

EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO, MÉDIO E FUDAMENTAL.
CONCURSO PÚBLICO 001/2016 

EDITAL N.º 004 /20116 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARACARAI, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

do Edital de Concurso Público nº. 001/2016, de 03 de maio de 2016, com publicação no 
DOERR nº. 2753, de 03/05/2016, conforme a seguir especificado.  

. ALTERAÇÃO DA DATA DE INSCRIÇÃO DO CERTAME: 
: As inscrições ocorrerão de 09 maio a 22 de junho de 2016.  Será admitida a inscrição somente via internet.  á no endereço eletrônico http://www.concursocaracarai.com.brperíodo entre as 08 horas do dia 09 de maio de 2016, ao dia 22 de junho de 2016 às 23:59 horas, observado o horário local do Estado de Roraima.  
: As inscrições ocorrerão de 09 maio a 15 de julho de 2016.  a a inscrição somente via internet.  á no endereço eletrônico http://www.concursocaracarai.com.brperíodo entre as 08 horas do dia 09 de maio de 2016, ao dia 15 de julho de 2016 às 23:59 horas, observado o ário local do Estado de Roraima.  

ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO DO BOLETO: 
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 25 de junho de 2016inválida, caso o Boleto da inscrição não tenha sido pago. 
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 18 de julho de 2016inscrição será considerada inválida, caso o Boleto da inscrição não tenha sido pago. 

e 6.2 ALTERAÇÃO DATA DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
se-ão no dia 31 de julho 2016, no horário das 08 às 12 horas para os cargos de Nível Fundamental completo e incompleto e Superior com duração de 04 (quatro) horas. E de 14 às 18 horas para os cargos de Médio e Técnico, em horário local, com duração de 04 (quatro) horas.
se-ão no dia 14 de agosto de 2016, no horário das 08 cargos de Nível Fundamental completo e incompleto e Superior com duração de 04 (quatro) horas. E de 14 às 18 horas para os cargos de Médio e Técnico, em horário local, com duração de 04 (quatro) horas.

E DA AVALIAÇÃO DE TITULOS . As provas objetivas realizar-se-ão no dia 31 de julho de 2016, no horário de 14 cargos de Nível Médio e Médio Técnico, previstos neste Edital, em horário local e com duração de 04 (quatro) 
As provas objetivas realizar-se-ão no dia 31 de julho de 2016, no horário de 08 cargos de Nível Superior, Fundamental completo e incompleto previstos neste Edital, em horário local e com 

PROVAS OBJETIVAS E DA AVALIAÇÃO DE TITULOS . As provas objetivas realizar-se-ão no dia 14 de agosto de 2016, no horário de 14 cargos de Nível Médio e Médio Técnico, previstos neste Edital, em horário local e com duração de 04 (quat
. As provas objetivas realizar-se-ão no dia 14 de agosto de 2016, no horário de 08 cargos de Nível Superior, Fundamental completo e incompleto previstos neste Edital, em horário local e com 

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
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PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA 
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO, MÉDIO E FUDAMENTAL. 

 
, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

do Edital de Concurso Público nº. 001/2016, de 03 de maio de 2016, com publicação no Diário 

www.concursocaracarai.com.br, solicitada no período entre as 08 horas do dia 09 de maio de 2016, ao dia 22 de junho de 2016 às 23:59 horas, observado o 

www.concursocaracarai.com.br, solicitada no ho de 2016 às 23:59 horas, observado o 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 25 de junho de 2016. Após esta data a 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 18 de julho de 2016. Após esta data a 

OBJETIVA: 
horas para os cargos e Superior com duração de 04 (quatro) horas. E de 14 às 18 horas para os cargos de Médio e Técnico, em horário local, com duração de 04 (quatro) horas. 
 às 12 horas para os cargos de Nível Fundamental completo e incompleto e Superior com duração de 04 (quatro) horas. E de 14 às 18 horas para os cargos de Médio e Técnico, em horário local, com duração de 04 (quatro) horas. 

, no horário de 14 as 18:00 hs para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico, previstos neste Edital, em horário local e com duração de 04 (quatro) 
 as 12 horas para os cargos de Nível Superior, Fundamental completo e incompleto previstos neste Edital, em horário local e com 

, no horário de 14 as 18:00 hs para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico, previstos neste Edital, em horário local e com duração de 04 (quatro) 
 as 12 horas para os cargos de Nível Superior, Fundamental completo e incompleto previstos neste Edital, em horário local e com 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
 DATA 

03/05/2016 

04 e 05/05/2016 

09/05 à 15/07/2016 

18/07/2016 

25/07/2016 

26 e /27/2016 

28/07/2016 

14/08/2016 

15/08/2016 

16 e 17/08/2016 
29/08/2016 
30/08/2016 
05/09/2016 

06 e 08/09/2016 

12/09/2016 

17/10/2016 
18 e 19/10/2016 

24/10/2016 
27/10/2016 
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ANEXO I 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 ATIVIDADES 
Publicação do Edital. 

Impugnação ao Edital 

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES. 
Último dia para Pagamento do Boleto Bancário para 
efetivação da Inscrição. 
Relação Preliminar dos Inscritos (disponibilizado no site 
www.concursocaracarai.com.br link Concursos).
Interposição de recursos contra Relação dos Inscritos.
Relação Homologada dos Inscritos (disponibilizado no site www.concursocaracarai.com.br link Concursos). dos Locais de prova. 
DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA. 
Publicação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva a partir 
das 14h. 
Interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar
Resposta aos recursos contra o Gabarito Preliminar 
Divulgação do Gabarito Oficial, a partir das 16 horas. 
(disponibilizado no site www.concursocaracarai.rr.gov.br).
Divulgação do Resultado Preliminar dos classificados na Prova Objetiva  
Interposição de Recursos contra o resultado Preliminar dos classificados na Prova Objetiva. 
Resultado Oficial dos classificados da Prova Objetiva e CONVOCAÇÃO para apresentação de títulos nas datas de  
23/09/2016 à 30/09/2016 em local a ser definido na cidade de Caracaraí. 
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova de 
Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da prova de títulos. 
Resposta aos Recursos da Prova de Títulos.
Divulgação do Resultado da Prova de Títulos e Resultado Final do Concurso Público. 

 

-000   

Último dia para Pagamento do Boleto Bancário para 

Relação Preliminar dos Inscritos (disponibilizado no site 
link Concursos). 

contra Relação dos Inscritos. 
Relação Homologada dos Inscritos (disponibilizado no site link Concursos). Divulgação 

Preliminar da Prova Objetiva a partir 

Interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar 
Resposta aos recursos contra o Gabarito Preliminar 
Divulgação do Gabarito Oficial, a partir das 16 horas. 
(disponibilizado no site www.concursocaracarai.rr.gov.br). 
Divulgação do Resultado Preliminar dos classificados na 
Interposição de Recursos contra o resultado Preliminar dos 
Resultado Oficial dos classificados da Prova Objetiva e para apresentação de títulos nas datas de  

/09/2016 em local a ser definido na cidade de 

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova de Títulos 
Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da 

Resposta aos Recursos da Prova de Títulos. 
Divulgação do Resultado da Prova de Títulos e Resultado 


