ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
ADITIVO 009/2018 AO MANUAL DO CANDIDATO – EDITAL 002/2018

O MUNICÍPIO DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito
público interno, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Argemiro Sampaio
Neto, no uso de suas atribuições legais, torna público o ADITIVO 009/2018 ao EDITAL
002/2018.
CONSIDERANDO, a alteração da data das provas, em face da suspensão temporária por
decisão liminar do Poder Judiciário local, ocorrida na data 22/11/2018;
CONSIDERANDO, a realização das provas objetivas em data de 22 e 23 de dezembro de
2018 e o período de recursos estabelecidos nos dias 26 e 27 de dezembro do mesmo ano;
CONSIDERANDO, a necessidade de se estabelecer um novo cronograma dos atos
sequenciais do concurso em andamento;
CONSIDERANDO, o Princípio da Publicidade, norteador da Administração Pública, que
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;

RESOLVE:

Art. 1º. – Fica retificado o CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, item
5, pelo que se estabelece novo cronograma das atividades e atos sequenciais do certame
em tela:
5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
ATIVIDADE
DATAS E PRAZOS
20 de agosto a 15 de outubro de 2018.
Período de Inscrição
www.consulpam.com.br
Local de Inscrição
Dias 21 e 22 de agosto 2018. (*A solicitação deve ser
apenas para um cargo). A documentação deverá ser
Solicitação de Isenção das
enviada pelos CORREIOS por SEDEX para av.
inscrições
Evilásio Almeida Miranda, 280; Bairro Edson
Queiroz – Fortaleza-CE. CEP 60.834.486
Homologação das Inscrições
03 de setembro de 2018.
para os candidatos isentos
Recursos contra homologação
04 e 05 de setembro de 2018.
dos candidatos isentos
Homologação das Inscrições
01 de outubro de 2018.
para os candidatos pagantes
Recursos contra homologação
02 e 03 de outubro de 2018.
dos candidatos pagantes
Data da Prova
22 e 23 de dezembro de 2018.
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Horário da Prova
Divulgação dos GABARITOS
PRELIMINARES
Recursos contra os gabaritos
preliminares
Resultado dos recursos
Relação
dos
candidatos
aprovados
nas
provas
objetivas
Recursos contra a relação dos
aprovados
Respostas dos recursos
Resultado
definitivo
da
primeira fase e convocação
para a prova de títulos
Data para a entrega dos
documentos para a Prova de
Títulos
Resultado Preliminar com
Prova de Títulos
Recurso contra o Resultado
Preliminar das Provas e
Títulos
Divulgação do Resultado Final
do Concurso

O horário das provas será divulgado posteriormente.
25 de dezembro de 2018.
26 e 27 de dezembro de 2018.
24 de janeiro de 2019.
30 de janeiro de 2019.
31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019.
04 de fevereiro de 2019.
05 de fevereiro de 2019.

06, 07 e 08 de fevereiro de 2019
21 de fevereiro de 2019
22 e 23 de fevereiro de 2019
26 de fevereiro de 2019

* Todas as datas são passíveis de serem alteradas.

Art. 2º - A entrega dos títulos dos candidatos aprovados, pertinentes à composição da Prova de
Títulos, será efetivada unicamente de forma presencial, na sede da Prefeitura Municipal de
Barbalha, localizada na Avenida Domingos Sampaio Miranda, Loteamento Jardim dos Ipês, nº
715, Bairro Alto da Alegria, Cidade de Barbalha/CE; Por Via Sedex ou presencialmente no
Instituto Consulpam, situado à Av. Evilásio Almeida Miranda, 280, Bairro Edson Queiroz –
Fortaleza – CE, CEP 60.834-486; nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2019, onde funcionará uma
Central de Recebimento, de responsabilidade do INSTITUTO CONSULPAM, por intermédio de
funcionários do mesmo.

Art. 3º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 002/2018 e suas alterações.

Barbalha - CE, 28 de dezembro de 2018.

Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal
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