PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ / BAHIA
CONCURSO PÚBLICO - Edital: Nº 001/2018 - Retificado
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001
A Comissão para Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público do Edital nº 001/2018, nomeado pela Prefeita
Municipal de Anagé - Estado da Bahia, especialmente designada para este fim, nos termos do Decreto Municipal nº.
77/2017, de 02 de novembro de 2017, torna público, a RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO
EDITAL Nº 001/2018, para a realização do Concurso Público destinado a seleção de candidatos para o preenchimento
de vagas nos cargos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Anagé - Estado da Bahia. De acordo com a nova
redação, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado.
Onde se Lê:
4.2. Período de inscrição: Das 08h do dia 25/06 às 16h59min do dia 06/07/2018.
4.5. INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO:
4.5.1. As inscrições serão realizadas presencialmente, no período de 08h do dia 25/06 às 16h59min do dia 06/07/2018, no prédio da Secretaria de
Agricultura de Anagé, situada à Avenida Edson Soares, nº 507 - BA 262, Anagé/BA, conhecer o edital do Concurso Público, conhecer previamente o edital do
Concurso Público e ficar ciente das normas estabelecidas neste edital;
4.5.14. A partir do dia 23 de Julho de 2018, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br, se os dados da inscrição
efetuada presencialmente estão corretos. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a Planejar através do correio eletrônico para
verificar o ocorrido.

Deve se Lê:
4.2. Período de inscrição: Das 08h do dia 25/06 às 23h59min do dia 13/07/2018(prorrogado).
4.5. INSCRIÇÃO PRESENCIAL:
4.5.1. As inscrições serão realizadas presencialmente, no período do dia 25/06 a 06/07/2018, no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às
15h00min, no prédio da Secretaria de Agricultura de Anagé, situada à Avenida Edson Soares, nº 507 - BA 262, Anagé/BA, conhecer o edital do Concurso
Público, conhecer previamente o edital do Concurso Público e ficar ciente das normas estabelecidas neste edital;
4.5.14. A partir do dia 30 de Julho de 2018, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br, se os dados da inscrição
efetuada presencialmente estão corretos. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a Planejar através do correio eletrônico para
verificar o ocorrido.

Deve se incluir:
4.6. INSCRIÇÃO POR INTERNET:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

(I)
(J)
(K)
(L)

As inscrições serão realizadas via Internet, no período de 09 de Julho de 2018, com o horário de encerramento às 23h59min do dia 13 de Julho de
2018.
Para se inscrever o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, ler e aceitar o conteúdo do Edital e transmitir os dados pela Internet;
Digitar corretamente os dados cadastrais e a opção do cargo;
Imprimir o Boleto Bancário;
Pagar a taxa de inscrição em qualquer Agência Bancária vinculada ao Sistema de Compensação Nacional com vencimento no dia 16 de Julho de 2018.
A segunda via do boleto bancário somente estará disponível para impressão durante o período de inscrição, ficando indisponível a partir das
20h00min do dia 16 de Julho de 2018.
O boleto bancário será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso, para possibilitar a correta leitura do código de barras, em impressora a
laser ou a jato de tinta e ser pago até o dia do vencimento nele constante.
A partir do dia 30 de Julho de 2018, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br, se os dados da inscrição
efetuada via Internet foram recebidos, e se o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a Planejar
através do correio eletrônico para verificar o ocorrido.
As inscrições somente serão confirmadas após a compensação do boleto bancário;
A Planejar e a Prefeitura Municipal de Anagé não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
Não será concedida, sob nenhuma hipótese, devolução da Taxa de Inscrição. Da mesma forma, não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da
Taxa de Inscrição, exceto quando tiver de acordo com o item 4.14.
Pagar a taxa de inscrição nas Agências Bancárias vinculadas ao Sistema de Compensação Nacional impreterivelmente, até a data de vencimento
constante no documento. O pagamento após a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição.
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Onde se Lê:
Escolaridade
Nível Superior
(40 questões)

Prova
Português
Conhecimentos Informática
Conhecimentos Locais de Anagé
Conhecimentos Específicos

Questões
05
05
05
25

Peso

Nota

2,25

90

Prova
Português
Conhecimentos Informática
Conhecimentos Gerais/Atualidades
Conhecimentos Locais de Anagé
Conhecimentos Específicos

Questões
05
05
05
05
20

Peso

Nota

2,25

90

Deve se Lê:
Escolaridade

Nível Superior
(40 questões)

Este edital entra em vigor a partir de sua publicação.
E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente edital, que será afixado no lugar público de costume de
publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Anagé – Bahia.
O Edital completo encontra-se publicado por afixação no mural do Paço Municipal e nos seguintes endereços
eletrônicos:
www.planejarconcursos.com.br
http://www.anage.ba.io.org.br

ANAGÉ/BA, 05 de Julho de 2018.
Elen Zite Pereira dos Santos
Prefeita Municipal
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