Prefeitura Municipal de Barbalha (CE) - Edital do Processo Seletivo Nº. 001/2021.

ADITIVO Nº 03/2021 AO EDITAL Nº. 001/2021 DE 04 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito Municipal de Barbalha (CE), GUILHERME SAMPAIO SARAIVA, no uso de suas atribuições legais,
atendendo aos Princípios Constitucionais da Publicidade e demais princípios, em consonância com o Edital Nº
001/2021 de 04 de Agosto de 2021, atendendo a comissão responsável pelo processo seletivo, RETIFICA
(altera) as informações abaixo descritas:
1. ONDE SE LÊ: 1.4 - A contratação de que trata este edital poderá ser feita pelo prazo de até seis meses,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Municipal, observada a necessidade dos serviços.
LEIA-SE: 1.4 - A contratação de que trata este edital poderá ser feita pelo prazo de até doze meses,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Municipal, observada a necessidade dos serviços.

2. ONDE SE LÊ: 7.1, b - A prova objetiva online será de caráter eliminatório e classificatório e somente serão
aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 % (cinquenta por cento) de acertos.
LEIA-SE: 7.1, b - A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório e somente serão aprovados os
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 30 % (trinta por cento) de acertos.

3. Serão prorrogadas as inscrições e o cronograma ficará conforme abaixo:

DATAS

07 a 26/08/2021

EVENTOS

Período de inscrições.

27/08/2021

Último dia para pagamento do boleto bancário.

02/09/2021

Publicação das inscrições deferidas/indeferidas. (por pagamento de Boleto)

03/09/2021

Período para recursos das inscrições. (por pagamento de Boleto)

08/09/2021

Resultado da análise dos recursos das inscrições. (por pagamento de Boleto)

15/09/2021
19/09/2021

Data de início da liberação do Cartão de Inscrição no site:
www.universidadepatativa.com.br
(nível
fundamental
completo
e
incompleto).
Realização da Prova Online (nível médio e superior) e da Prova Presencial
(nível fundamental completo e incompleto).

20/09/2021

Publicação do Gabarito Preliminar das Provas.

21/09/2021

Período para recursos contra as Provas e o Gabarito Preliminar através do site:
www.universidadepatativa.com.br.

28/09/2021

Resultado das análises dos recursos e Publicação do Gabarito Oficial.
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28/09/2021

Publicação do Resultado Preliminar das Provas.

29/09/2021

Período para recursos do resultado dos aprovados das Provas.

01/10/2021

Resultado da análise de recursos contra o Resultado Preliminar das Provas, e
Resultado Oficial das Provas.

01/10/2021

Resultado final classificatório.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, em 19 de Agosto de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal de Barbalha - CE
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