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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 006/2011 

RETIFICAÇÃO 03, EM 17/06/2011 

 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público Municipal de Araci, nomeada pela 

Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições, faz saber que retifica o 

Edital 06/2011 que trata do Concurso Público para diversos cargos, nos 

seguintes itens: 

 

Item 2. DAS INSCRIÇÕES PRESENCIAIS 

 

As Inscrições, estritamente presenciais, serão prorrogadas até as 17h do dia 21 de 

junho de 2011, no Município de Araci/Bahia, CTP – Centro de Treinamento Profissional 

na Rua Sete de Setembro, S/n, Centro, Araci-Bahia.  
 

 

Item 5.1.6 ALTERA-SE 

 

Em face da indisponibilidade de locais de provas para todos os cargos no 

turno matutino, fica alterado o Item 5.1.6 e item 5.1.7 

 

Onde se Lê: 

 

5.1.6 Os horários previstos para abertura dos portões será às 07h15mim (sete horas e 

quinze minutos) e fechamento, às 07h45mim (sete horas e quarenta e cinco minutos), 

considerando o HORÁRIO DE BRASÍLIA. Não será permitido o ingresso de candidatos, em 

hipótese alguma, no estabelecimento, após o fechamento dos portões. 

 

5.1.7 A prova terá duração de 04 (quatro horas), com horário de início previsto para 

as 08h (oito horas), considerado o HORÁRIO DE BRASÍLIA. O candidato deverá comparecer 

ao local da prova com antecedência mínima de 45 minutos da hora fixada para o início 

da sua aplicação, portando documento de identificação e Cartão Informativo de 

Inscrição. 

 

 

Leia-se: 

 

Item 5.1.6.  

 

Turno Matutino: Horário de abertura dos Portões será às 7h15mim (sete horas 

e trinta minutos) e fechamento, às 07h45mim (sete horas e quarenta e cinco 

minutos), considerando o HORÁRIO DE BRASÍLIA. Não será permitido o ingresso de 

candidatos, em hipótese alguma, no estabelecimento, após o fechamento dos portões. 

 

 

Item 5.1.7 

 

A prova terá duração de 04 (quatro horas), com horário de início previsto para as 08h 

(oito horas), considerado o HORÁRIO DE BRASÍLIA. O candidato deverá comparecer ao 

local da prova com antecedência mínima de 45 minutos da hora fixada para o início da 

sua aplicação, portando documento de identificação e Cartão Informativo de Inscrição. 

 

Turno Vespertino: Horário de abertura dos Portões será às 13h15mim (treze 

horas e quinze minutos) e fechamento, às 13h45hmim (treze horas e quarenta e cinco 

minutos), considerando o HORÁRIO DE BRASÍLIA. Não será permitido o ingresso de 

candidatos, em hipótese alguma, no estabelecimento, após o fechamento dos portões. 
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Item 5.1.7 

 

A prova terá duração de 04 (quatro horas), com horário de início previsto para as 14h 

(catorze horas), considerado o HORÁRIO DE BRASÍLIA. O candidato deverá comparecer ao 

local da prova com antecedência mínima de 45 minutos da hora fixada para o início da 

sua aplicação, portando documento de identificação e Cartão Informativo de Inscrição. 

 

Os candidatos aos cargos de Nível Superior, Médio Completo e Médio Incompleto farão 

provas no turno MATUTINO. 

 

Os candidatos aos cargos de Nível Fundamental Completo e Fundamental Incompleto farão 

provas no turno VESPERTINO. 

 

 

ANEXO IV  

ALTERA-SE O CRONOGRAMA DO CONCURSO:  

 

 

EDITAL Nº 006/2011 

Concurso Público 

DO CRONOGRAMA DO CONCURSO 

  

 

EVENTO DATA / 

PERÍODO 

01. Publicação do Edital 26/05/2011 

02. Período de Inscrições dos Candidatos  30/05/2011 a 

21/06/2011 

03. Publicação preliminar da relação das inscrições presenciais  27/06/2011 

04. Prazo recurso das inscrições presenciais 28 a 29/06/2011 

05. Homologação e publicação da relação das inscrições presenciais, 

após julgamento dos recursos 

01/07/2011 

06. Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva 04/07/2011 

07. Aplicação da prova objetiva 31/07/2011 

08. Divulgação do Gabarito da preliminar da prova objetiva 02/08/2011 

09. Apresentação de Recurso do Gabarito, para fins de possíveis 

retificações 

03 a 05/08/2011 

10. Publicação do Gabarito definitivo da prova objetiva 09/08/2011 

11. Divulgação da relação dos Classificados 12/08/2011 

12. Prova prática  14/08/2011 

13. Entrega de títulos  15 a 17/08/2011 

14. Divulgação da relação dos candidatos aprovados 19/08/2011 

15. Homologação do Resultado Final do Certame 22/08/2011 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital de 

retificação. 

 

Publique-se. 

 

Araci- BA, em 17 de junho de 2011. 

 

 

Presidente da Comissão 

 


