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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, DE 13 DE JUNHO DE 2015 

 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 

DO RECIFE, no uso de suas atribuições,  

considerando: 

O Edital nº 01, DE 13 DE JUNHO DE 2015, publicado no Diário Oficial do Município, edição 66 de 13 de 

junho de 2015, e por determinação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através do Ofício 

TC/NAP nº 306/2015, RESOLVEM, 

RETIFICAR o Edital do Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Agente de Apoio ao 

Desenvolvimento Escolar Especial -AADEE, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

1. No item 6, Das vagas destinadas às pessoas com deficiência, subitem 6.3.1, ONDE SE LÊ: 

 

6.3.1 O candidato cujo pedido de inscrição na condição de pessoa com deficiência seja 

indeferido poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, mediante 

requerimento dirigido à FGV pelo endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pcr-aadee.  

 

LEIA-SE 

 

6.3.1 O candidato cujo pedido de inscrição na condição de pessoa com deficiência seja 

indeferido poderá interpor recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia 

útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, mediante 

requerimento dirigido à FGV pelo endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pcr-aadee.  

 

2. No item 7, Do atendimento aos candidatos com necessidades especiais, subitem 7.3.1, ONDE SE LÊ: 

 

7.3.1 O candidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido poderá interpor recurso 

no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação 

do resultado da análise dos pedidos, mediante requerimento dirigido à FGV pelo 

endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pcr-aadee.  

 

LEIA-SE 

 

7.3.1 O candidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido poderá interpor recurso 

no prazo de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação 

do resultado da análise dos pedidos, mediante requerimento dirigido à FGV pelo 

endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pcr-aadee.  
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3. No item 12, Dos recursos, subitem 12.2, ONDE SE LÊ: 

 

12.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar, contra o resultado 

preliminar da Prova Escrita Objetiva e contra o resultado preliminar da Prova Escrita Discursiva 

mencionados no subitem 12.1 disporá de dois dias úteis para fazê-lo, a contar do dia 

subsequente ao da divulgação destes.  

 

LEIA-SE 

 

12.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar, contra o resultado 

preliminar da Prova Escrita Objetiva e contra o resultado preliminar da Prova Escrita Discursiva 

mencionados no subitem 12.1 disporá de cinco dias úteis para fazê-lo, a contar do dia 

subsequente ao da divulgação destes.  

 

4. No item 13, Do exame psicotécnico, ficam acrescidos os seguintes subitens: 

 

13.7 O resultado preliminar do Exame Psicotécnico será divulgado no endereço eletrônico 

www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pcr-aadee. 

13.7.1 O candidato que desejar interpor recurso disporá de cinco dias úteis para fazê-lo, a 

contar do dia subsequente ao da divulgação do resultado, mediante requerimento 

dirigido à FGV pelo endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pcr-aadee.  

 

5. No item 14, Da homologação e da nomeação, subitem 14.3, alínea C, ONDE SE LÊ: 

 

14.3 O candidato, além de atender aos requisitos exigidos no item 3.3 deste Edital, deverá 

apresentar, necessariamente, até o ato da posse, os seguintes documentos originais e suas 

fotocópias simples: 

(...) 

c) RG/Registro Geral de Identificação, com apresentação do original ( data de expedição dos 

últimos 10 anos); 

 

LEIA-SE 

 

14.3 O candidato, além de atender aos requisitos exigidos no item 3.3 deste Edital, deverá 

apresentar, necessariamente, até o ato da posse, os seguintes documentos originais e suas 

fotocópias simples: 

(...) 

c) RG/Registro Geral de Identificação, com apresentação do original; 
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6. Fica acrescido o Anexo III – Cronograma previsto, com as seguintes datas: 

ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO 

Eventos Datas 

Período de inscrições  22/06 a 21/07/2015 

Prazo limite para pagamento do boleto 22/07/2015 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 22/06 a 25/06/2015 

Publicação do resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa 
de inscrição 

06/07/2015 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos 
de isenção da taxa de inscrição 

07/07 a 08/07/2015 

Publicação do resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da taxa 
de inscrição 

14/07/2015 

Envio dos documentos dos deficientes e dos pedidos de atendimento especial 22/06 a 22/07/2015 

Publicação da Relação Preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para 
concorrer na condição de candidato com deficiência e da Relação Preliminar 
de atendimentos especiais para a realização das provas 

03/08/2015 

Interposição de recursos contra a Relação Preliminar de inscrições deferidas e 
indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência e a 
Relação Preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas 

04/08 a 10/08/2015 

Publicação da Relação Definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para 
concorrer na condição de candidato com deficiência e da Relação Definitiva de 
atendimentos especiais para a realização das provas 

13/08/2015 

Publicação dos locais de provas no site 17/08/2015 

Prova Escrita Objetiva e Prova Escrita Discursiva 23/08/2015 

Divulgação do gabarito preliminar da prova escrita objetiva 25/08/2015 

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar  26/08 a 01/09/2015 

Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar 16/09/2015 

Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Escrita Objetiva 16/09/2015 

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Escrita Objetiva 16/09/2015 

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Escrita 
Objetiva 

17/09 a 23/09/2015 

Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar 
da Prova Escrita Objetiva  

05/10/2015 

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Escrita Objetiva 05/10/2015 

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Escrita Discursiva  21/10/2015 

Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Escrita 
Discursiva 

22/10 a 28/10/2015 

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Escrita Discursiva 12/11/2015 

Convocação para o Exame Psicotécnico 12/11/2015 

Realização do Exame Psicotécnico 19/11 a 30/11/2015 

Resultado Preliminar do Exame Psicotécnico 04/12/2015 

Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar do Exame Psicotécnico 07/11 a 11/12/2015 

Resultado Definitivo do Exame Psicotécnico 17/12/2015 

Divulgação do Resultado final com classificação definitiva 17/12/2015 

 

7. Os demais itens do citado Edital permanecem inalterados.  

Recife/PE, 30 de julho de 2015. 

Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho 
 Secretário de Administração e Gestão de Pessoas 


