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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011.
A Comissão do Concurso Público do Município de Aracatu-BA, torna pública a retificação do Edital Normativo
nº 01/2011, de 28 de março de 2011, destinado a seleção de candidatos para o preenchimento de vagas, pelo
regime estatutário, no Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal, conforme a seguir especificado,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado.
1. Incluir o item 2.2.7.3., que passa a ter a seguinte redação: 2.2.7.3. Para os cargos de Magistério, Diploma,
devidamente registrado e/ou certificado de conclusão de Curso Superior e ou comprovante de que está
matriculado em Curso de Nível Superior na área de inscrição do candidato, qualquer caso acompanhados dos
respectivos históricos escolares;
2. Incluir o item 11.19, que passa a ter a seguinte redação: 11.19. Para o Candidato que esteja cursando Nível
Superior e que vier a ser nomeado, por força do presente concurso, a comprovação da conclusão do curso
deverá ser feita no prazo de até dois anos, a contar da data da homologação do resultado do concurso, sob
pena de ser excluído do quadro de Professores da Rede Municipal de Aracatu, tornando-se, assim, sem efeito a
posse no cargo mediante este concurso, se já houver tomado posse, sem direito a quaisquer indenizações e ou
ressarcimento por eventuais prejuízos.
3. Incluir o item 11.20, que passa a ter a seguinte redação: 11.20. O presente Concurso visa o preenchimento
de vagas existentes na Zona Rural, o que não faculta ao candidato aprovado, sob hipótese alguma, a escolha do
seu local de trabalho, ficando a critério da Administração Municipal a indicação e designação do candidato, de
acordo necessidade da Administração Municipal.
4. Retificar onde se lê:
CÓDIGO
- 01 -

Cargos

Escolaridade

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Nível Fundamental Incompleto

Jornada
Semanal

Vencimentos

Vagas

Taxa
(R$)

20 horas

R$ 2,32,00/
A HORA

170

20,00

Jornada
Semanal

Vencimentos

Vagas

Taxa
(R$)

20 horas

R$ 2,48,00/
A HORA

170

20,00

deve se lê:
CÓDIGO
- 01-

Cargos

Escolaridade

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Nível Fundamental Incompleto

Mais informações através do endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br.
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 Aracatu.
Aracatu, 29 de março de 2011.

SILVIO MAIA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE ARACATU/BAHIA

