EDITAL N.º 01/2017/IPMJP, 28 DE DEZEMBRO DE 2017
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02
O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa – IPM/JP, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o disposto na Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 2.380, de 26 de março de 1979 e suas
alterações e Leis Complementares nº 79 de 21 de janeiro de 2013 e nº 110 de 5 de outubro de 2017 torna
público o presente Edital de Retificação Nº 02 do Concurso Público que visa o provimento dos cargos efetivos
de Analista Previdenciário (nível superior), de Agente Previdenciário (nível médio) e de Técnico
Previdenciário (nível técnico) do seu quadro de pessoal, conforme segue:
I – DA PROVA DISCURSIVA
O subitem 10.5 passa a constar com a seguinte redação:
10.5. Para efeito de avaliação da Prova Discursiva, dos cargos dos Níveis Superior, Médio e Técnico, serão
considerados os aspectos formal, textual e técnico e os itens de avaliação discriminados a seguir.
O subitem 10.6 passa a constar com a seguinte redação:
10.6. O padrão de resposta (chave de correção) será disponibilizado no site www.ibade.org.br no 2º dia útil
após a data de realização da prova, a partir das 12 horas (Horário da Paraíba), conforme Cronograma
Previsto – ANEXO II.
I – DO ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO
Os eventos com data prevista para divulgação em 13/04/2018 passam a constar com a seguinte redação:
EVENTOS

DATAS PREVISTAS

• Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova
Objetiva
• Divulgação das respostas aos recursos contra a chave de correção
da Prova Discursiva
• Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva
• Divulgação da chave de correção final da Prova Discursiva
• Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva

João Pessoa/PB, 06 de março de 2018.

MARCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE
Superintendente do IPM/JP
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