
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
 

www.statusnet.com.br 

status.consultoria@hotmail.com___________                                                                                                                                      1 

 

EDITAL Nº 06 

ADIAMENTO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

O Prefeito do Município de Angical-BA,  no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pela 

Lei Orgânica Municipal, mediante as condições estipuladas nos Itens 2.5 e 13.1.1, do  Edital de Abertura n° 

01/2011 e demais disposições legais aplicáveis,  

Considerando, o grande volume de inscritos no concurso Público  compreendido entre os dias 23/01/2012 

e 06/02/2012, 

Considerando, a escassa disponibilidade de escolas públicas em características e capacidades  condizentes  

para a aplicação das provas, 

 Considerando, o período de recesso municipal durante o feriado de carnaval compreendido entre os dias 

17 e 22 de fevereiro de 2012, que comprometeu a inspeção de todos os locais de prova, e 

consequentemente as listas de distribuição de candidatos, 

 TORNA PÚBLICO, o seguinte: 

1º Ficam adiadas para o dia 04/03/2012 a realização das provas para os cargos de NÍVEL SUPERIOR do 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Angical Edital 001/2011,   

 

2º Os turnos e horários para realização das provas estão definidos no quadro abaixo: 

NÍVEL TURNO HORÁRIO 

SUPERIOR  MATUTINO 08:00H - HORÁRIO DE BRASÍLIA  

    

3º Os portões serão abertos 10 (dez) minutos antes do horário definido no item anterior e fechados 
pontualmente nos horários definidos no mesmo item. Os relógios seguirão o HORÁRIO DE BRASÍLIA. 
Aconselhamos aos candidatos que estejam presentes nos locais de prova com 60 (sessenta) minutos de 
antecedência.  
 
4º O Cartão Definitivo de Inscrição descrito no item 7.1 do edital 001/2011, poderá ser substituído pelo 
Documento de Identidade original de reconhecimento nacional que contenha fotografia, conforme item 
13.6 do Edital 001/2011, que possibilitará o acesso do candidato à sala de provas.  
 
5º Em face das alterações realizadas, fica alterado o cronograma do anexo IV do Edital 001/2011 de 
28/12/2011, conforme ANEXO ÚNICO deste. 
 
6º Permanecem inalterados os demais itens dos Editais anteriores. 
 
 
Angical-BA, 23 de fevereiro de 2012. 
 
 

GILSON BEZERRA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO ÚNICO  

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

EVENTOS  DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital de Abertura 28/12/2011 

Período de Inscrições pela INTERNET 17/01/2012 a 03/02/2012 

Data limite para pagamento do boleto bancário 06/02/2012 

Publicação da lista de candidatos com inscrições efetivadas 13/02/2012 

Período para encaminhamento de recurso conta 
indeferimento de inscrições 

14/02/2012 a 15/02/2012 

Divulgação da lista com os locais para realização das provas 
objetivas 

20/02/2012 

Realização das provas objetivas (Fundamental, Médio e 
Técnico) 

26/02/2012 

Divulgação do gabarito (Fundamental, Médio e Técnico) 28/02/2012 

Período para encaminhamento de recurso conta a prova 
objetiva (Fundamental, Médio e Técnico) 

29/02/2012 a 01/03/2012 

Realização das provas objetivas (Superior) 04/03/2012 

Divulgação do gabarito (Superior) 05/03/2012 

Período para encaminhamento de recurso conta a prova 
objetiva (Superior) 

05/03/2012 a 06/03/2012 

Divulgação do gabarito após recurso (Todos os Cargos) 12/03/2012 

Divulgação da lista de candidatos aprovados na prova 
objetiva  

12/03/2012 

Convocação para a prova prática 12/03/2012 

Convocação para entrega de títulos 12/03/2012 

Prazo para entrega de títulos 12/03/2012 a 13/03/2012 

Realização da prova prática 17/03/2012 e 18/03/2012 

Resultado da prova de títulos 22/03/2012 

Resultado da prova prática 22/03/2012 

Resultado final 27/03/2012 

 


