
 

 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No. 002/2019 
3º ADITIVO 

 
O RESENPREVI, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo 
Exmo. Sr. Presidente Antônio Geraldo Dias Peixoto no uso de suas atribuições legais, torna 
público o 3º ADITIVO ao Edital No. 002/2019 do CONCURSO PÚBLICO: 
 
CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  
 
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 
certame. 
 
DECIDE, 
 
Artigo 1º - Fica retificado o CRONOGRAMA DE ATIVIDADES nas datas que estão 
em destaque: 
 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 
Período de Inscrição  20 de maio até 17 de junho de 2019 
Local de Inscrição www.consulpam.com.br / Centro Administrativo 
Solicitação de isenção 20 e 21 de maio de 2019 
Resultado do pedido de isenção 6 de junho de 2019 
Recursos contra o pedido de 
isenção 

7 e 8 de junho de 2019 

Resultado do recurso contra o 
pedido de isenção 

14 de junho de 2019 

Homologação das Inscrições  26 de junho de 2019 
Recursos contra homologação 
das inscrições 27 e 28 de junho de 2019 

Resultado dos recursos contra 
homologação das inscrições 

02 de julho de 2019 
 

Data das Provas Objetivas  27 de julho de 2019 
Horário da Prova A ser divulgado 
Gabaritos Preliminares 29 de julho de 2019 
Recursos contra os gabaritos 
preliminares 30 e 31 de julho de 2019 

Resultado dos recursos contra 
o gabarito 15 de agosto de 2019 

Relação dos candidatos 
aprovados nas provas 
objetivas  

22 de agosto de 2019 

Recursos contra a relação dos 
aprovados  23 e 24 de agosto de 2019 



 

 
 

Resultado do recurso contra 
a relação dos aprovados 

27 de agosto de 2019 

Prova prática  22 de setembro de 2019 
Resultado da prova prática  26 de setembro de 2019 
Recurso contra o resultado da 
prova prática  

27 e 28 de setembro de 2019 

Resultado dos recursos contra 
o resultado da prova prática 

03 de outubro de 2019. 

Resultado Final  07 de outubro de 2019. 
Recurso contra o Resultado 
Final  

08 e 09 de outubro de 2019 

Resposta do recurso contra o 
Resultado Final e 
Homologação 

11 de outubro de 2019 

 
Artigo 2° - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2019 e seus 
anexos 
 
Resende – RJ, 13 de setembro de 2019. 
 

 
 

Antônio Geraldo Dias Peixoto  
Presidente 


