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RESOLUÇÃO PREVMMAR/MS NÇ 004/2021

Altera a Resolução ng 003/2021 que dispõe sobre o
preenchimento dos cargos da Diretoria Executiva do PREVMMAR
e estipula as regras para preenchimento dos cargos,
especialmente quanto ao processo de seleção, aplicação *.da

prova de conhecimento e pleito eleitoral, dentre outras
providências
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O Conselho Curador do PREVMMAR, na coordenação do processo de escolha dos cargos da Diretoria
Executiva, em ato anterior à constituição da Comissão Eleitoral, na competência prevista no artigo 32,
$5g da Lei 1.892/2017,

RESOLVE

Art. 1. Alterar a redução do art. 8 da Resolução ng 003/2021, que passa a vigorar com a seguinte

rnd 2 r- 3 n

Art. 8. A aferição dos conhecimentos básicos realizar-se-á em etapa única

constituída de prova de caráter eliminatório e terá duração de 2 Iduasl horas. As

datas de realização da prova seguirão o calendário eleitoral janexo ill.

(...)

$4e. A prova deverá ser feita pelo próprio candidato, apresentando-se no prédio do

PREVMMAR no dia e hora determinado pela Comissão Eleitoral, não sendo

permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso de

candidato portador de deficiência, resguardadas as exigências legais.

Art. 9. Caberá recurso no prazo de 02 Idoisl dias úteis, quanto ao gabarito da prova.

que deverá ser protocolado no prédio do PREVMMAR junto à Comissão Eleitoral.

$lP. Para interposição de recurso o candidato deverá
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- indicar o número da questão e da resposta divulgada no gabarito, quando se

tratar de recurso contra o gabarito, formulação ou conteúdo de questão da prova;

argumentação lógica e consistente e material bibliográfico, quando for o caso

Art. 2. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Maracaju-MS, ll de março de 2021
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