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Concurso Público para Provimento de Cargo no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Resende/RJ  

EDITAL Nº. 005/2016  - RESENPREVI  –  PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE/RJ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE PESSOAL DO RESENPREVI/RJ 

 
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 
 

O PRESIDENTE DO RESENPREVI no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão do Concurso Público designada 
pela Portaria nº. 037/2015, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição Federal e da Lei Municipal 3210/15, 
estabelece as normas e torna público a 1ª retificação do edital do Concurso Público destinado ao provimento de vagas no QUADRO 
DE PESSOAL DO RESENPREVI. 
 

1. Devido a inconsistências nos retornos bancários, foi verificado a ocorrência de casos de boletos pagos não confirmados, e 

consequentemente, candidatos sem locais de realização das provas. Desta forma existe a necessidade de revalidação dos dados 

referentes aos retornos bancários. 

2. O candidato que realizou o pagamento conforme cronograma do concurso e o status da inscrição está com pendência no 

pagamento, deverá enviar cópia digitalizada do boleto, juntamente com o comprovante de pagamento para o seguinte e-mail: 

pagamento@ibeg.org.br, até a data prevista no cronograma abaixo.  

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO CONCURSO 

 

O CRONOGRAMA PASSA A TER AS SEGUINTES DATAS: 

FASES DATA 

Prazo para envio de documentos digitalizados de candidatos com inscrições pagas e o 

status pendente de pagamento. 
03 a 17/06/2016 

Retificação da homologação final das inscrições 22/06/2016 

Divulgação dos locais de provas 01/07/2016 

Aplicação das provas 10/07/2016 

Divulgação do gabarito das provas 11/07/2016 

Recurso da divulgação do gabarito das provas 12 e 13/07/2016 

Resultado preliminar das provas objetiva e discursiva 27/07/2016 

Recurso do resultado preliminar das provas objetiva e discursiva 28 a 29/07/2016 

Resultado definitivo das provas objetiva e discursiva 03/08/2016 

Convocação para a prova de títulos 03/08/2016 

Entrega (inserção no sistema) da prova de títulos 05 e 06/08/2016 

Resultado preliminar da prova de títulos 10/08/2016 

Recursos do resultado preliminar da prova de títulos 11 e 12/08/2016 

Resultado final da prova de títulos 16/08/2016 

Resultado definitivo do concurso 19/08/2016 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Resende/RJ, 03 de junho de 2016. 

 

 

 

Antônio Geraldo Dias Peixoto 
Presidente do RESENPREVI  
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