ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019
8º ADITIVO
A Prefeitura Municipal de Banabuiú/CE, pessoa jurídica de direito público interno, neste
ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito municipal Francisco Hermes Nobre no uso de
suas atribuições legais, torna público o 8º ADITIVO ao Edital No. 001/2019 do
CONCURSO PÚBLICO:
CONSIDERANDO a decisão do Poder Judiciário Federal, processo nº 080043008.2019.4.05.8105 da 23º Vara Federal.
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.
CONSIDERANDO o princípio da ampla concorrência no direito ao acesso aos cargos
públicos.
DECIDE:
Artigo 1°- Fica reaberto o período de inscrições para todos os cargos, que se dará do
dia 10 a 25 de outubro de 2019.
Artigo 2° - Fica alterado o ANEXO I do Edital nº 001/2019 para o cargo de Instrutor de
Esporte, no requisito/escolaridade que passa a ser Nível Superior.

14

Instrutor de Esporte

20 h

Ensino Superior em
Licenciatura ou Bacharelado
em Educação Física com
registro no conselho de
classe.

R$: 1.311,00

2

Artigo 3º - Fica alterado a data da prova para os dias 16 e 17 de novembro de 2019 em
função da reabertura das inscrições.
Artigo 4º - Os candidatos que se inscreveram e tiveram suas inscrições homologadas,
caso desejem atendimento especial como sabadista, solicitar via e-mail:
contato@consulpam.com.br, informando o CPF, nome completo, número de Inscrição e
anexar uma declaração da igreja no e-mail. Essa declaração deve ser apresentada
posteriormente no dia da prova.

Artigo 5º - Fica retificado o CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES conforme destacado
infra:
ATIVIDADE

DATAS E PRAZOS*

18 de julho a 30 de setembro de 2019
06 a 16 de setembro de 2019.

Período de Inscrição.

10 a 25 de outubro de 2019.
Homologação dos candidatos pagos e relação
dos candidatos inscritos como pessoa com
deficiência.
Recursos contra homologação dos candidatos
pagos, contra a relação dos candidatos
inscritos como pessoa com deficiência,
correções de dados e informações do
Candidato.
Resultado dos recursos contra homologação
dos candidatos pagos e candidatos inscritos
como pessoa com deficiência.

30 de outubro de 2019.

31 de outubro a 01 de novembro de
2019.
04 de novembro de 2019.
16 e 17 de novembro de 2019*.

Data das Provas Objetivas

*A entrega de títulos ocorrerá no dia da prova objetiva do
candidato.

A ser divulgado

Horário da Prova
Gabaritos preliminares da prova objetiva do

18 de novembro de 2019.

dia 16 e 17 de novembro.
Recursos contra os gabaritos preliminares
Resultado dos recursos contra o gabarito
Divulgação do Resultado Preliminar e da
Prova Títulos
Recursos contra o Resultado Preliminar e da
Prova de Títulos
Resultado dos recursos contra o Resultado
Preliminar
Prova prática (Cargos: Motorista e
Calceteiro)

19 e 20 de novembro de 2019.
13 de dezembro de 2019.
16 de dezembro de 2019.
17 e 18 de dezembro de 2019.
23 de dezembro de 2019.
A definir.

Artigo 6° - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2019 e seus
anexos.
Banabuiú – CE, 10 de outubro de 2019.
FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal

