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ERRATA Nº. 01 /2015 AO EDITAL DE INSCRIÇÃO Nº 001/2015 DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MACAÚBAS. 
 
A Comissão Organizadora do Concurso, constituída nos termos do Decreto nº. 059/2015 de 03 de junho de 2015, 
responsável pela estruturação, organização e coordenação do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
Jacobina, a ser realizado neste Município, no dia 30 de agosto de 2015, constatou equivoco no que pertine às 
orientações para solicitação de isenção da taxa de inscrição, contidas no subitem 3.3 OUTRAS 
CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS INSCRIÇÕES, que passa a vigorar com a seguinte retificação: 
 
“ONDE SE LÊ” 
 
(8) Somente haverá isenção do valor da taxa de inscrição, nos casos previstos em Lei ou ainda poderá ser 
considerado isento, aquele candidato considerado membro de família de baixa renda. 

 
A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Macaúbas 

será realizada somente via internet.  

 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:  
I. solicitar no período do dia 17 a 24 de julho de 2015, até às 23h59min, observado o horário local do 

Estado da Bahia, mediante preenchimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no 
site www.solucaogov.com.br, e enviar no endereço eletrônico solucaogovconcursos@gmail.com 

II. deverá indicar no Requerimento de Isenção o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo 
Cadastro Único;  

III. Edital com a relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgado até o dia 
28/07/2015, no endereço eletrônico www.solucaogov.com.br. 

 O interessado que deixar de informar o numero de inscrição no requerimento, será imediatamente 
indeferido a sua isenção;  

 As inscrições dos candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos serão custeadas pela 
Prefeitura Municipal de Macaúbas;  

 
“LEIA-SE” 
 
(8) Somente haverá isenção do valor da taxa de inscrição, nos casos previstos em Lei ou ainda poderá ser 
considerado isento, aquele candidato considerado membro de família de baixa renda. 

 
A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Macaúbas 

será realizada somente via internet. 

 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:  
I. solicitar no período do dia 17 a 24 de julho de 2015, até às 23h59min, observado o horário local do 

Estado da Bahia, clicando no botão “ENVIAR PEDIDO ISENÇÃO” após o preenchimento da 
ficha de inscrição. 

II. Deverá informar o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo Cadastro Único, para que 
seja enviado o pedido de isenção;  

III. Edital com a relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgado até o dia 
28/07/2015, no endereço eletrônico www.solucaogov.com.br. 

 As inscrições dos candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos serão custeadas pela 
Prefeitura Municipal de Macaúbas;  

 
Macaúbas, em 17 de Julho de 2015. 

 
 

Alexandre José Cruz Brito 
Presidente  

 
Edbério Marcondes Nascimento Caires   Luis Antônio de Oliveira Costa 

Membro       Membro 

 
 

 Eva Silva e Sousa          Valdete Caldeira de Jesus 
Membro       Membro 
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