
 

 
                                              Estado do Espírito Santo 
                    CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
                                              “Uma Câmara Para Todos” 

EDITAL Nº 005/2012 
 

  
Fazemos pública, por ordem do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Guarapari-ES, que face ao que consta na Portaria nº 3.135/2012, ficam reabertos os 
procedimentos administrativos para continuidade do Concurso Público, de que trata o Edital 
nº 001/2012, conforme datas previstas no Anexo I, do presente Edital. 
 
1 - Ficam alterados os termos do subitem 3.1 do Edital supra referido, reabrindo o período de 
recebimento de inscrições entre os dia 13 a 27 de agosto de 2012, até as 23h e 59 min. a ser 
realizada no endereço eletrônico HTTP://www.institutoiadi.org, observado o horário oficial 
de Brasília, para todos os cargos, número de vagas e vencimentos, descritos no citado Edital.  
 
1.1- O pagamento da Taxa de Inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o 
dia 28/08/2012, no horário de atendimento das agências bancárias. 
 
2 - Fica determinado o prazo de pedido de isenção da taxa de inscrição de que trata o item 
4.2.1, do referido Edital, bem como o seu Anexo I, até o dia 15 de agosto de 2012. 
 
2.1- O candidato que tiver pedido de isenção deferido, deverá imprimir o cartão de inscrição 
no endereço eletrônico www.institutoiadi.org, após o dia 01/09/2012. 
 
2.2- O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido terá, impreterivelmente, até o 
último dia de inscrição, 27/08/2012, para preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição 
no endereço eletrônico www.institutoiadi.org, pagar a taxa respectiva e realizá-la 
normalmente. 

 
3 - As provas serão aplicadas no dia 30 de setembro de 2012, período mínimo determinado 
pelo art. 114, inciso XVI, da Lei Orgânica Municipal, com local e horário a serem definidos 
após o recebimento das inscrições, com publicidade formal do ato.  
 
4 - Permanecem válidas as inscrições anteriores realizadas pelos candidatos, ressalvados as 
devoluções requeridas.  
  
5 - Fica determinado o prazo até 13 de agosto de 2012, data do início das novas inscrições, 
para requerer a desistência e recebimento dos valores da inscrição anterior.    

 
6 - O candidato que requereu a devolução dos valores pagos de sua inscrição poderá 
reinscrever-se, atendendo às exigências formais constantes nos editais. 

 
Permanecem inalterados os demais termos procedimentais constantes do Edital nº 001/2012.   

 
 
 
 
 
 

http://www.institutoiadi.org/
http://www.institutoiadi.org/
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ANEXO I 

 
CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL  

 (previsão) 
 

Data/ Período Atividade 
13/08 a 27/08/2012 Período de Inscrição. 
        15/08/2012 Data limite para pedido de isenção de taxa de inscrição. 

        21/08/2012 
 Publicação do Julgamento dos Pedidos de Isenção da Taxa 
 de Inscrição nos sítios especificados. 

28/08/2012 Data limite para pagamento do boleto 

03/09/2012 
Divulgação do quantitativo de inscrições de candidatos por 
cargo 

03/09/2012 
Disponibilidade do cartão de inscrição no site 
www.institutoiadi.org 

        21/09/2012 
Visualização nos sites do local, horário e sala onde o 
candidato prestará provas. 

        21/09/2012 
Publicação de convocação para a realização das Provas 
Objetivas. 

        30/09/2012 Realização das Provas Objetivas. 

        01/10/2012 Publicação dos gabaritos. 
01/10 a 05/10/2012 Prazo recursal das Provas Objetivas e Gabaritos. 
        25/10/2012 Publicação dos Resultados Finais (todos os cargos). 

 
. 

Guarapari-ES, 30 de julho de 2012. 
 
 
 

CLAUDICEIA DE SOUZA FRANCISCO 
Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento 

 
 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL 
 
 
 

José Raimundo Dantas 
Presidente da Câmara Municipal 

 


