
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ 

  
 

EDITAL N° 1/2018 
 

COMUNICADO OFICIAL Nº 2 
 

 
A Prefeitura Municipal de Maricá, por meio da Coordenação de Seleção Acadêmica da 
Universidade Federal Fluminense, torna público: 

 
1- A alteração do período de inscrição, que passa a ser: das 12 horas do dia 9 de 

agosto de 2018 até as 12 horas do dia 3 de setembro de 2018. 
 

2- Em decorrência da alteração no período de inscrição, os subitens relacionados a 
seguir passam a ter as seguintes redações: 
 
3.1 Período: das 12 horas do dia 9 de agosto de 2018 até as 12 horas do dia 3 de 
setembro de 2018. 
 
3.7.2 A inscrição será realizada exclusivamente via INTERNET, por meio do endereço 
eletrônico do Concurso, das 12 horas do dia 9 de agosto de 2018 até as 12 horas 
do dia 3 de setembro de 2018. 
 
3.7.3 O Candidato deverá acessar o endereço eletrônico do Concurso, ler atentamente 
o Edital, preencher corretamente o Requerimento de Inscrição, imprimir o boleto 
bancário, gerado após o completo preenchimento do Requerimento de Inscrição, e 
efetuar o recolhimento da taxa de inscrição impreterivelmente até o dia 3 de setembro 
de 2018. 
 
3.7.12 Será divulgada uma lista geral preliminar das inscrições confirmadas com a 
especificação do tipo de vaga a qual o Candidato concorre, no dia 6 de setembro de 
2018 a partir das 14 horas no endereço eletrônico do concurso. 
 
3.7.13 Caso o Candidato constate, na lista mencionada no subitem 3.7.12, que optou 
indevidamente por determinado tipo de vaga, o mesmo deverá comparecer 
pessoalmente no dia 10 de setembro de 2018, no município de Maricá, para solicitar, 
por meio de requerimento fundamentado, a alteração desejada. O local e horário para 
o comparecimento do Candidato serão divulgados no dia 6 de setembro de 2018. 
 
4.2 O pedido de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser 
solicitado, das 12 horas do dia 9 de agosto de 2018 até as 12 horas do dia 13 de 
agosto de 2018. Essa solicitação deverá ser caracterizada no Requerimento de 
Inscrição em campo próprio, devendo o Candidato informar o seu Número de 
Identificação Social – NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal. 
 
4.4 O resultado contendo os nomes dos Candidatos contemplados com isenção do 
pagamento do valor da taxa de inscrição será divulgado no dia 17 de agosto de 2018, 
a partir das 14 horas, no endereço eletrônico do Concurso. 
 
4.6 O Candidato que não for contemplado com a isenção do pagamento do valor da 
taxa de inscrição poderá solicitar recurso no dia 20 de agosto de 2018, 
exclusivamente no município de Maricá em local, endereço e horário a serem 
divulgados juntamente com o resultado mencionado no subitem 4.4. 
 



4.7 O resultado do recurso previsto no subitem 4.6 será divulgado no dia 23 de 
agosto de 2018, a partir das 14 horas, no endereço eletrônico do Concurso. 
 
4.8 O Candidato não contemplado com a isenção do pagamento do valor da taxa de 
inscrição e ainda interessado em participar do Concurso, deverá acessar o endereço 
eletrônico do Concurso, imprimir o boleto bancário e efetuar o recolhimento do valor 
da taxa de inscrição até o dia 3 de setembro de 2018. 

 
3- Em decorrência das alterações previstas nesse Comunicado Oficial, os Eventos 2018 

– Comum a todos os cargos do Anexo I - Calendário do Concurso, passam a ter as 
seguintes datas: 
 

Eventos 2018 – Comum a todos os cargos Item do 
Edital 

Data/Período 
2018 

Período das Inscrições 3.1 
3.7.2 

das 12 horas do dia 9/8 
até 

as 12 horas do dia 3/9 

Solicitação de Isenção de pagamento do valor da Taxa de Inscrição 4.2 9/08 a 13/8 

Divulgação do Resultado contendo os nomes dos Candidatos 
contemplados com isenção 4.4 17/8 

Solicitação de Recurso do Resultado da Isenção 4.6 20/8 
Resultado do recurso previsto no subitem 4.6 4.7 23/8 

Último dia para o pagamento do valor da Taxa de Inscrição 
3.7.3 

e 
4.8 

3/9 

Divulgação da Lista Geral Preliminar das Inscrições Confirmadas 3.7.12 6/9 
Solicitação de alteração do tipo de vaga 3.7.13 10/9 

 
4- Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital do Concurso, de seus 

Anexos e dos Comunicados Oficiais. 
 
 
 

Niterói, 1 de agosto de 2018. 
Coordenação de Seleção Acadêmica COSEAC 

 
 


