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EDITAL Nº 002/2012 

 

  

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

Guarapari-ES, a fim de promover maior acessibilidade ao certame do Concurso Público de 

que trata o Edital nº 001/2012 e para prestar esclarecimentos a expressivo número de 

interessados sob questionamento relativo a uma única exigência editalícia, a Comissão de 

Coordenação e Acompanhamento resolve prorrogar as datas relativas às inscrições, bem como 

o Anexo I , nos seguintes termos:   

 

1-  Fica prorrogado o período de recebimento de inscrições de que trata o subitem 

3.1 do edital supra referido, até as 23h e 59 min. do dia 25 de maio de 2012, a ser 

realizada no endereço eletrônico HTTP://www.institutoiadi.org, observado o horário 

oficial de Brasília.  

 

 1.1- O pagamento da Taxa de Inscrição por meio de boleto bancário deverá ser 

efetuado até o dia 28/05/2012, no horário de atendimento das agências bancárias. 

 

2-  Fica prorrogado 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 maio 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 01/06/2012. 

 

2.2- O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido terá, impreterivelmente, até 

o último dia de inscrição, 25/05/2012, para preencher o Requerimento Eletrônico de 

Inscrição no endereço eletrônico www.institutoiadi.org, pagar a taxa respectiva e 

realizá-la normalmente. 

 

3- Fica esclarecido que a exigência de qualificação para posse no cargo de 

PROCURADOR constante do Edital nº 001/2012, será no mínimo 01 (um) ano de 

experiência, contados da data do Compromisso na OAB.   

 

O Cronograma das Etapas do Concurso Público passa a vigir com a seguinte redação:  

 

ANEXO I 

 

Data/ Período Atividade 

30/04 a 25/05/2012 Período de Inscrição. 

        15/05/2012 Data limite para pedido de isenção de taxa de inscrição. 

        21/05/2012 
   Publicação de Julgamento dos Pedidos de Isenção de Taxa 

   e  Inscrição nos sítios especificados. 

28/05/2012 Data limite para pagamento do boleto 

01/06/2012 Quantitativo de inscrições de candidatos por cargo 

01/06/2012 Disponibilidade do cartão de inscrição no site 
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www.institutoiadi.org 

        23/06/2012 
Visualização nos sites do local, horário e sala onde o 

 candidato prestará provas. 

        23/06/2012 
Publicação de convocação para a realização das Provas 

Objetivas. 

        08/07/2012 Realização das Provas Objetivas. 

        09/07/2012 Publicação dos gabaritos. 

09/07 a 13/07/2012 Prazo recursal das Provas Objetivas e Gabaritos. 

        24/07/2012 Publicação dos Resultados Finais (todos os cargos). 

 

Permanecem inalteradas as demais regras e condições expressas no Edital nº 001/2012. 

 

Guarapari-ES , 09 de maio 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


