
  

AVISO IMPORTANTE A TODOS OS CANDIDATOS  

  

Considerando os termos do item 7.1 do Edital, para alcançar a condição de CLASSIFICADO, o 

candidato deve, cumulativamente: (a) pontuar, no mínimo, 60% da prova objetiva; (b) pontuar, 

no mínimo, 50% da prova de conhecimentos específicos; (c) e não zerar nenhuma disciplina;  

 

Tendo em vista a impetração de recursos administrativos, em que se pleiteia a reclassificação de 

candidatos de acordo com o estabelecido no item 7.1 do Edital;  

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura de Agricolândia 

RESOLVE  

01 – CONVOCAR os candidatos que constem como CLASSIFICADO no resultado pós 

recursos disponível no site no cargo de Professor (cargos 129 a 135) que, eventualmente, 

constar como ELIMINADO no resultado anteriormente publicado e que, após estas 

modificações, passe a constar como CLASSIFICADO será oportunizada a apresentação de 

títulos, nos termos que dispõe o Edital. Devendo ser entregues,  ATÉ 26 de abril de 2019, 

da seguinte forma: 

  

a) Por Sedex, para a sede da Crescer Consultorias, na Rua Senador Joaquim 

Pires, nº 1965/A, Ininga, Teresina/PI, CEP 64.049-590. Nesta modalidade, 

somente serão considerados títulos apresentados por meio de fotocópias 

autenticadas  e a data de postagem até o dia 26.04.2019. Deve constar na parte 

externa o envelope “Títulos –AGRICOLANDIA -PI ”.  

  

Observação: Ressaltamos que a apresentação de títulos se destina somente  

àqueles candidatos que não tenham apresentado sua documentação por constarem como 

ELIMINADOS de forma indevida no resultado anteriormente publicado. Sendo assim, os 

candidatos que já apresentaram seus títulos não podem e nem devem reenvia-los. Ademais, 

aqueles que não enviaram anteriormente, mesmo podendo fazê-lo, não mais poderão enviar.  

  

Teresina, 12 de abril de 2019. 

Comissão Organizadora do Concurso 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
 

 
   



CRONOGRAMA FINAL DE EXECUÇÃO 

 

 

  

                                                 
1    A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente no resultado ora 

apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do candidato, cargo ou localidade. Não será 
permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas. 

2      Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados nos estabelecimentos localizados na cidade de aplicação de todas 

as etapas, a Crescer Consultorias reserva-se o direito de realizar as provas em dias e turnos posteriores ao previstoneste Edital. 
 

Convocação e informações necessárias à entrega dos títulos a todos os candidatos aprovados e 

classificados (Para os cargos de Professor) 

12.04.2019 

Período para entrega de títulos ( Para os cargos de Professor) Até 26.04.2019 

Resultado Preliminar das Provas de Títulos e formulário próprio para recurso contra o referido 

resultado  (Para os cargos de Professor) 

15.05.2019 

Prazo para Recurso contra resultado preliminar das provas de títulos  (Para os cargos de 

Professor) 

16  e 17.05.2019 

Resultado Definitivo da Prova de Títulos  (Para os cargos de Professor)             20.05.2019 

Divulgação do Resultado Final Preliminar das Provas Objetivas (Recursos Deferidos contra 

resultado preliminar das provas objeitvas + Somatória de notas do resultado definitivo das 

provas de títulos para os cargos de professor l)1e prazo recursal. 

22.05.2019 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DEFINITIVO PARA HOMOLOGAÇÃO                           27.05.2019 


