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ANEXO VII 
 

 
* Esse documento já contempla as alterações realizadas pelas Erratas 1, 2, 4 e 5. 
 

 

Novo Cronograma Previsto do Concurso Público 
(as datas poderão ser alteradas de comum acordo entre a  

Prefeitura Municipal de Itamonte e o IBAM) 
 

ETAPAS DATA PREVISTA 

Publicação do Edital Retificado nos sites do IBAM e da Prefeitura, no Mural 
de Atos da Prefeitura de Itamonte e nos demais meios de Comunicação 
definidos pela Comissão de Concurso Público 

11/10/16 

Novo Período de inscrição 19/10 a 18/11/16 
Data limite para pagamento das novas inscrições (Edital Retificado) 21/11/16 
Prazo para inscrição dos isentos (Edital Retificado) presencial + via postal 19 a 24/10/16 
Divulgação dos novos pedidos de isenção (Edital Retificado) 07/11/16 
Recursos contra pedidos de isenção negados (Edital Retificado) 08 a 10/11/16 
Divulgação das respostas aos recursos contra isenção indeferida (Edital 
Retificado) 16/11/16 

Data para verificar se as novas inscrições foram homologadas (Edital 
Retificado) 22/11/16 

Aplicação das provas objetivas 18/12/16 
Publicação Oficial dos Gabaritos nos sites e no Mural da Prefeitura 19/12/16 
Recursos contra gabaritos das provas objetivas 20 a 22/12/16 

Publicação dos primeiros resultados (notas nas provas objetivas) e 
da síntese dos recursos contra gabaritos nos sites 10/01/17 

Disponibilização do cartão-resposta para consulta, através do site 
www.ibam-concursos.org.br na opção Área do candidato 10/01/17 

Entrega dos títulos para os aprovados nas provas objetivas dos 
cargos de Assistente Social, Professor I, Professor II e Terapeuta 
Ocupacional 

11 a 13/01/17 

Aplicação da Prova Prática para os Motoristas, que tenham sido 
aprovados nas provas objetivas e classificados até a 28ª colocação 29/01/17 

Divulgação dos resultados das provas prática e de títulos 31/01/17 
Recursos contra os resultados das provas prática e de títulos 01 a 03/02/17 

Publicação da síntese dos recursos contra pontuação nas provas práticas 
e de títulos 13/02/17 

Divulgação dos resultados finais do Concurso Público 14/02/17 
 


