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O Prefeito Municipal de CHUVISCA/RS, Ervino Wachholz, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, através 

do Presidente da Comissão de Coordenação e Fiscalização, José Altair Neugbauer e Silva, torna pública, conforme abaixo, a alteração do 

CRONOGRAMA DE EVENTOS, devido a atraso no repasse dos dados bancários. Essa retificação altera somente a homologação das inscrições, 

permanecendo a data da Prova Objetiva e demais eventos inalterados.  

 

ATIVIDADES DATA-LIMITE 

Publicação do Extrato do Edital de Abertura 24 a 27/6/2014 

Publicação do Edital de Abertura no átrio municipal 26/06/2014 

Inscrições online no sítio www.piascon.com.br  27/6/2014 a 20/07/2014 

Prazo Final para protocolar na Prefeitura a entrega do laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, para candidatos 
portadores de deficiência, pedido de Condições Especiais e entrega de Comprovante de Jurado (Protocolo da Prefeitura Municipal de 
CHUVISCA–Setor de Protocolo) 

18/07/2014 

Último dia para Pagamento do Boleto 21/07/2014 

Divulgação do pedido de condições especiais para Prova (se houver) 29/07/2014 

Homologação das Inscrições válidas com o pagamento do boleto bancário 04/08/2014 

Recursos contra não homologação de inscrições 05, 06 e 07/08/2014 

Resultado dos recursos e homologação final das inscrições 11/08/2014 

Divulgação do ensalamento dos candidatos  20/08/2014 

Realização da Prova Objetiva 24/08/2014 

Entrega dos títulos autenticados em cartório dos candidatos aos cargos de nível superior 24/08/2014 

Gabarito (em www.piascon.com.br) 24/08/2014 

Divulgação de resultados preliminares da prova objetiva e da prova de títulos dos candidatos aprovados 25/08/2014 

Recursos contra Gabarito, Questões de Provas e resultados preliminares da prova objetiva e de prova de títulos (protocolo da Prefeitura)  26 e 27/08/2014 

Resultado dos recursos interpostos  29/08/2014 

Divulgação de resultados finais da prova objetiva e da prova de títulos dos candidatos aprovados 29/08/2014 

Prova Prática para todos os cargos públicos (Manhã e Tarde) 31/08/2014 

Resultado preliminar das provas práticas  e resultados das etapas  01/09/2014 

Período de recursos  contra o somatório das etapas 02 e 03/09/2014 

Divulgação do  resultado final e resultados dos recursos interpostos 08/09/2014 

Homologação Final do Concurso Público  11/09/2014 

                                                                         

                                                                                                                                                                CHUVISCA, 29  de julho de 2014 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
                                                                              _________________________________________ 

José Altair Neugbauer e Silva  
Presidente da Comissão de Coordenação e Fiscalização do Concurso Público  

 
___________________________________ 

Ervino Wachholz 
Prefeito Municipal de CHUVISCA 

 
 


