
 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB 

RETIFICAÇÃO 003 -  DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 0001/2019 

 

• Retifica-se o ANEXO II - CRONOGRAMA COM AS DATAS E PRAZOS.  

 

 

 
  

 

 

 

PROVA DE TÍTULOS – NÍVEL SUPERIOR 
 

Período para envio dos Títulos (Via Sedex) 14 a 21 de outubro de 2019 

Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos  11 de novembro de 2019 

Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da Prova de Títulos 
 E-mail: pssriachodoscavalos@apiceconsultoria.com 

11 a 12 de novembro de 2019 

Respostas ao julgamento dos recursos quanto ao resultado da Prova de Títulos  18 de novembro de 2019 

Resultado oficial da prova de Títulos 18 de novembro de 2019 

Edital de convocação dos candidatos classificados para a entrevista   29 de novembro de 2019 

Resultado Oficial de todas as fases 09 de dezembro de 2019 

CRONOGRAMA 

Descrição das Fases Períodos/Datas/Prazos 

Período das inscrições. 07 a 13 de outubro de 2019 

Prorrogação das inscrições  14 a 20 de outubro de 2019 

Período de envio dos candidatos que necessitarem de condições especiais, para a realização da prova 
escrita objetiva.  
E-mail pssriachodoscavalos@apiceconsultoria.com  

14 a 20 de outubro de 2019 

Data limite para o pagamento da inscrição por meio de boleto bancário.  21 de outubro de 2019 

Divulgação das inscrições deferidas – Ampla concorrência e PNE. 24 de outubro de 2019 

Prazo para interposição de recursos quanto às inscrições que não foram deferidas – Ampla 
Concorrência – apenas para candidatos que comprovem inscrição mediante comprovante de 
pagamento.  
E-mail: pssriachodoscavalos@apiceconsultoria.com   

24 a 28 de Outubro de 2019 

Divulgação das inscrições deferidas – Após prazo de recursos.  30 de outubro de 2019 

Lista de concorrência. 30 de outubro de 2019 
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Os demais itens permanecem inalterados. 
 
 
 

ÁPICE CONSULTORIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DO CAVALOS-  PB 

14 de outubro de 2019. 

 

PROFESSOR EJA – 1° SEGMENTO  

Período para envio dos Títulos (Via Sedex) 14 a 21 de outubro de 2019 

Divulgação dos cartões de inscrições com locais de prova. 11 de novembro de 2019 

Divulgação preliminar da prova de títulos 11 de novembro de 2019 

Interposição de eventuais recursos referentes  ao resultado divulgado das provas de títulos. 
E-mail: pssriachodoscavalos@apiceconsultoria.com 
 

11 a 12 de novembro de 2019 

Aplicação das provas escritas objetivas. 17 de novembro de 2019 

Divulgação do Gabarito Preliminar das provas escritas objetivas 18 de novembro de 2019 

Interposição de eventuais recursos referentes às questões formuladas e/ou gabarito divulgado 
 E-mail: pssriachodoscavalos@apiceconsultoria.com 

18 a 19 de novembro de 2019 

Julgamento dos recursos sobre a interposição da PROVA DE TÍTULOS  18 de novembro de 2019 

Divulgação do resultado oficial da prova de títulos 18 de novembro de 2019 

Julgamento dos recursos sobre a interposição do GABARITO DIVULGADO 25 de novembro de 2019 

Gabarito Oficial.  25 de novembro de 2019 

Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva.  25 de novembro de 2019 

Interposição de eventuais recursos referente à nota da prova escrita objetiva. 
 E-mail: pssriachodoscavalos@apiceconsultoria.com 

25 a 26 de novembro de 2019 

Julgamento dos recursos.  28  de novembro de 2019 

Divulgação do resultado definitivo da Prova Objetiva. 28  de novembro de 2019 

Edital de convocação dos candidatos classificados para a entrevista   29 de novembro de 2019 

Resultado oficial de todas as fases  09 de dezembro de 2019 

Edital de convocação para Professor - EJA (1º Segmento) para comprovação de turmas  10 de dezembro de 2019 
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