
 
 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

ADITIVO 004/2019 AO EDITAL 001/2019 

 

O Município de PEDRA BRANCA, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 

representado pelo Exmo. Sr. Prefeito municipal Allan Feliphe Bastos de Sousa, no uso de 

suas atribuições constitucionais e legais, torna público o 4º ADITIVO ao EDITAL 

001/2019 referente ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, destinado às 

vagas declaradas para os cargos do seu quadro de pessoal, que estabelece o Quadro de 

Cargos de Provimento Efetivo, conforme segue:   

 

CONSIDERANDO, o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 

implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;   

 

CONSIDERANDO, o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 

certame. 

  

 

RESOLVE,  

  

 

Artigo 1º - Reabrem-se as inscrições para o Processo Seletivo no período de 12 de a 22 

de fevereiro do ano em curso, alterando-se as datas de homologação das inscrições e dos 

recursos contra o resultado da homologação, conforme cronograma abaixo: 

 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de Inscrição  16 janeiro a 22 de fevereiro de 2019 

Local de Inscrição www.consulpam.com.br 

Solicitação de isenção 16 e 17 de janeiro de 2019 

Resultado do pedido de isenção 05 de fevereiro de 2019 

Recursos contra o pedido de 

isenção 
06 e 07 de fevereiro de 2019 

Respostas dos recursos contra 

o pedido de isenção 
08 de fevereiro de 2019 

Homologação das Inscrições  25 de fevereiro de 2019 

Recursos contra homologação 

das inscrições  
26 e 27 de fevereiro de 2019 

Resultado dos recursos contra 

homologação das inscrições 
1 de março de 2019 

Data das Provas 

Objetivas e entrega da 

documentação dos 

Títulos 

24 de março de 2019 

Horário da Prova A ser divulgado 

Gabaritos Preliminares 25 de março de 2019 

Recursos contra os gabaritos 

preliminares 
26 e 27 de março de 2019 

http://www.consulpam.com.br/


 
 

Resultado dos recursos contra 

o gabarito 
18 de abril de 2019 

Relação dos candidatos 

aprovados nas provas 

objetivas e Títulos 

22 de abril de 2019 

Recursos contra a relação dos 

aprovados e Títulos 
23 e 24 de abril de 2019 

Respostas dos recursos do 

resultado Final da primeira 

fase e Títulos 

26 de abril de 2019 

Resultado final 29 de abril de 2019 

Recursos contra o resultado 

final 
30 e 31 de abril de 2019 

Respostas dos recursos 

contra o resultado final. 
02 de maio de 2019 

 

 

 

  

Artigo 2º - Permanecem inalterados os demais itens constantes do EDITAL 001/2019 e 

seus anexos.   

  

 

 
PEDRA BRANCA, 12 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Allan Feliphe Bastos de Sousa  

Prefeito Municipal 

 

 


