
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL LUCENA 
Processo Seletivo Simplificado 

Edital Nº 001/ 2012 
 
 

ADENDO Nº. 002/2012  

A Prefeitura Municipal de Lucena, Estado da Paraíba, e a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 

no uso de suas atribuições legais resolvem alterar ao Edital de Concurso Público nº. 001/2012 no tocante o item 3.2 

e o  Anexo – IV,  conforme discriminação abaixo:  

ONDE LÊ-SE;  

3.2 As inscrições poderão ser realizadas no período de 8:00h do dia 14.05.2012 ás 23:59h do dia 02.06.2012, 

devendo, para tanto, o candidato executar os seguintes passos: 

LEIA-SE; 

3.2 As inscrições poderão ser realizadas no período de 8:00h do dia 14.05.2012 ás 23:59h do dia 08.06.2012, 

devendo, para tanto, o candidato executar os seguintes passos: 

ONDE LÊ-SE;  

ANEXO IV  
 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ATIVIDADE  DATAS 

Lançamento do edital. 07.05.2012 

Período de inscrições. 14 a.05 a 02.06.2012 

Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços e 
locais de aplicação da provas e retirada o cartão de confirmação de 
inscrição, no site www.funvapi.com.br clicando em INSCRIÇÃO e 
CARTÃO DE INSCRIÇÃO em seguida PORTAL DO CANDIDATO. 

21.06.2012 

Aplicação das provas escritas objetivas. 01.07.2012 

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. 02.07.2012 

Interposição de recursos contra os gabaritos das provas objetivas 03 e 04.07.2012 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os 
gabaritos das provas objetivas. 

10.07.2012 

Resultado da prova objetiva 12.07.2012 

Prazo de recurso contra o resultado da prova objetiva  13 E 14.07.2012 

Divulgação do resultado após julgamento dos recursos 16.07.2012 

http://www.funvapi.com.br/


Divulgação do resultado final  17.07.2012 

Homologação do resultado final 19.07.2012 

 
 
LEIA-SE; 

ANEXO IV  
 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ATIVIDADE  DATAS 

Lançamento do edital. 07.05.2012 

Período de inscrições. 14 a.05 a 08.06.2012 

Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços e 
locais de aplicação da provas e retirada o cartão de confirmação de 
inscrição, no site www.funvapi.com.br clicando em INSCRIÇÃO e 
CARTÃO DE INSCRIÇÃO em seguida PORTAL DO CANDIDATO. 

21.06.2012 

Aplicação das provas escritas objetivas. 01.07.2012 

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. 02.07.2012 

Interposição de recursos contra os gabaritos das provas objetivas 03 e 04.07.2012 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os 
gabaritos das provas objetivas. 

10.07.2012 

Resultado da prova objetiva 12.07.2012 

Prazo de recurso contra o resultado da prova objetiva  13 E 14.07.2012 

Divulgação do resultado após julgamento dos recursos 16.07.2012 

Divulgação do resultado final  17.07.2012 

Homologação do resultado final 19.07.2012 

 

    Lucena-PB,04 de junho de 2012. 

  
Antônio Mendonça Monteiro Júnior 

Prefeito Municipal 
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