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COMUNICADO

A PLANEJAR Consultoria e Planejamento Ltda E.P.P., em respeito aos candidatos, vem a público prestar os
seguintes esclarecimentos:
1

Em obediência ao cronograma previamente estabelecido no Edital de Abertura 001/2018, do Concurso Público
da Prefeitura Municipal de Areia Branca, as provas objetivas foram regulamente aplicadas em 09 de setembro
do corrente ano.
1. RAZÕES PARA A REAPLICAÇAO DAS PROVAS DE ENGENHEIRO CIVIL E ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO.
CONSIDERANDO, que após a abertura dos cadernos de prova para o cargo de Engenheiro Civil, no turno da
manhã, foi constatado que as questões de Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, eram
incompatível com o cargo. O erro técnico de impressão das provas, de responsabilidade da PLANEJAR
Consultoria e Planejamento Ltda E.P.P., concluiu pelo cancelamento das provas do cargo de Engenheiro Civil
aplicadas no turno da manhã, necessitando sua reaplicação. Ressalta-se que as provas de outros cargos
realizadas no turno manhã, não tiveram qualquer irregularidade e, portanto, serão mantidas, bem como seu
cronograma de execução.
CONSIDERANDO, que as provas para o cargo de Assistente Administrativo, no turno da tarde, foram trocadas
as questões relacionadas à Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, em seu nível de escolaridade.
Alguns relatos e e-mails recebidos de candidatos noticiaram possível erro no procedimento de distribuição da
Errata. Para sanar o vício ocorrido na aplicação das provas objetivas e preservar o princípio da isonomia,
decidiu-se que a melhor solução seria a reaplicação da prova. Ressalta-se que as provas de outros cargos
realizadas no turno tarde, não tiveram qualquer irregularidade e, portanto, serão mantidas, bem como seu
cronograma de execução.
CONSIDERANDO, a necessidade de preservação do direito de igualdade para todos os candidatos, SERÃO
REAPLICADAS AS PROVAS DOS CARGOS DE ENGENHEIRO CIVIL E ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO CONFORME SEGUE:
2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
2.1 As novas provas ocorrerão no turno da manhã para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO e terão
início às 08 horas, e no turno da tarde para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL e terão início às 14 horas no dia
30/09/2018, Domingo.
2.2 O candidato deverá consultar o seu local de prova, bem como o seu novo número de sala pelo site
www.planejarconcursos.com.br, através do link http://www.planejarconcursos.com.br/Areia_Branca.html, a
partir do dia 17/09/2018.
2.3 Os candidatos terão 03h30 (três horas e trinta minutos) para a resolução da Prova Objetiva e preenchimento
do Cartão de Respostas e deverão seguir o disposto nas Disposições Gerais do Edital 001/2018.
2.4 Não terá o direito de realizar a prova os candidatos que se encontram ausentes na data da prova do dia
09/09/2018.
2.5 Consta no Anexo I o novo cronograma de execução referente aos Cargos de ENGENHEIRO CIVIL E
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

________________________________________________________ . . . . . . . . _______________________________________________________
www.planejarconcursos.com.br
*
planejar@hotmail.com.br

PLANEJAR
CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO
Serviços Técnicos Especializados

2.6 Fica MANTIDO o Edital 001/2018 no que tange as suas especificações relacionadas a todo o processo que
envolve este certame.
Por último, a PLANEJAR esclarece que sempre trabalhou primando pela transparência, clareza dos atos,
legalidade e isonomia no que tange os candidatos inscritos em seus processos de seleção (concursos ou
processos seletivos públicos) e ainda com base no poder discricionário das entidades, primamos também pelos
princípios da impessoalidade, da publicidade e da igualdade.

ANEXO I

CRONOGRAMA
ATIVIDADES

DATAS PREVISTAS

Edital de Convocação para Aplicação da Prova Objetiva
Divulgação da relação de candidatos inscritos e do local de realização das provas objetivas

17/09/2018

Aplicação da Prova Objetiva

30/09/2018

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar)

02/10/2018

Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas

03/10 e 04/10/2018

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas Objetivas

08/10/2018

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas

15/10/2018

Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da Prova Objetiva

16/10 e 17/10/2018

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra à pontuação da Notas da Prova Objetiva

19/10/2018

Edital de Convocação para Entrega da Prova de Títulos

19/10/2018

Entrega da Prova de Títulos
Divulgação da pontuação da Notas de Títulos
Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação de Notas de Títulos

22/10 e 23/10/2018
24/10/2018
25/10 e 26/10/2018

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da Notas de Títulos

29/10/2018

Publicação do Resultado Final

29/10/2018
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