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ADITIVO Nº 08/2021 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, em virtude da 
suspensão das provas online para os cargos de nível médio e superior que aconteceriam no dia 19/09/2021, 
RETIFICA (altera) as informações abaixo descritas: 
 
A prova objetiva será aplicada de maneira presencial e seguirá os critérios listados abaixo. Aos candidatos que 
se sentirem prejudicados devido à mudança na modalidade da aplicação das provas, poderão solicitar através 
do email concursos@universidadepatativa.com.br, nos dias 25 e 26 de setembro de 2021, a devolução da taxa 
de inscrição, para isso deverão ser informados os seguintes dados: 
⚫ Nome completo; 
⚫ RG e CPF; 
⚫ Cargo de inscrição; 
⚫ Comprovante de pagamento do boleto bancário; 
⚫ Dados bancários em nome do candidato. 
Os candidatos que solicitarem devolução da taxa de inscrição terão suas inscrições indeferidas. 
 
01 – DAS ETAPAS DAS PROVAS 

1.1 – 1ª Etapa Nível Médio e Superior - Prova Objetiva Presencial 
a)  A 1ª etapa Constará de uma avaliação por meio de uma prova objetiva presencial aplicada para todos os 

cargos de nível médio e superior. 
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. 
c)  A prova objetiva para os cargos de Nível Médio Completo e Nível Superior Completo constará de 30 

(trinta) questões objetivas, de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, sem N.D.A. ou equivalente, 
tendo apenas 01 (uma) opção correta e será atribuído a cada questão o valor de 02 (dois) pontos.  

d) O Caderno de Prova constará de: 
 

NÍVEL DOS CARGOS AREA QUANT. DE QUESTÕES 

MÉDIO COMPLETO  
LÍNGUA PORTUGUESA 10 
CONHECIMENTOS GERAIS 10 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 

   

SUPERIOR COMPLETO  
LÍNGUA PORTUGUESA 10 
CONHECIMENTOS GERAIS 10 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 
 

e) A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 17 de outubro de 2021, com duração de 03 (três) 
horas, em horário e local a serem divulgados no COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, que será impresso na 
página do candidato no site www.universidadepatativa.com.br campo concurso aberto a partir dia 14 de 
outubro de 2021. 

f) A prova objetiva versará sobre o conteúdo programático constante do anexo do Edital. 
g) Ao terminar a prova objetiva, o candidato deverá entregar o CARTÃO RESPOSTA devidamente assinado e 

deverá também assinar a lista de presença, sob pena de ser eliminado do certame por ato da Comissão 
Responsável pelo Processo Seletivo.  O candidato poderá levar consigo o caderno de provas faltando 30 
minutos para o término. 

h) O caderno de prova não será publicado no site. 

mailto:concursos@universidadepatativa.com.br
http://www.universidadepatativa.com.br/
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i) Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos e aqueles que desobedecerem a essa 
disposição serão considerados desclassificados por termo de ocorrência lavrado pela Comissão 
Responsável pelo Processo Seletivo e seus fiscais. 

j) O gabarito preliminar para conferência do desempenho dos candidatos será divulgado no site da Entidade 
www.universidadepatativa.com.br no dia 18 de outubro 2021. 

k) O gabarito citado na letra acima poderá ser alterado em função de recursos impetrados e os cartões 
respostas serão corrigidos de acordo com o gabarito oficial. 

02 – DAS PROVAS E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

2.1 - O CARTÃO RESPOSTA será distribuído após 60 minutos do início da prova, devendo ser assinado pelo 
candidato e não conter marca fora dos quadrículos. 
2.2 - O quadrículo correspondente à resposta de cada questão deve ser preenchido completamente, com 
caneta esferográfica azul ou preta, conforme o exemplo: 

02 A B C D 

2.3 – A questão que contenha mais de uma resposta, emenda ou rasuras, ainda que legível, não será 
computada. 
2.4 – A pontuação de questões porventura anuladas pela organização do Processo Seletivo somará em favor 
de todos os candidatos. 
2.5 – Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final. 
 

03 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

3.1 – Recomenda-se aos candidatos o comparecimento ao local das provas 60 minutos antes do seu início, 
munidos do COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL de reconhecimento 
nacional contendo fotografia, caneta esferográfica azul ou preta. Não se admitirá a entrada, no recinto das 
provas, de candidatos que chegarem atrasados. 
3.2 – Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para as provas, nem realização de provas fora do 
horário e dos locais marcados para todos os candidatos e o não comparecimento implicará na eliminação do 
candidato. 
3.3 – Estará automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que praticar ato de grosseria, de 
incorreções ou descortesia para com a comissão, examinadores, auxiliares, demais candidatos ou autoridades 
presentes aos atos do Processo Seletivo, ou se apresentar para as provas com sinais de embriaguez. 
3.4 – O candidato que porventura sentir-se mal durante a realização das provas poderá interrompê-las até 
que se restabeleça no próprio local de realização das provas. Caso o candidato não se restabeleça em tempo 
hábil para terminar sua prova dentro do horário estabelecido, estará eliminado do Processo Seletivo. 
3.5 – Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a sua 
realização:  
a) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas;  
b) Utilizar-se de Livros, dicionários, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos e/ou que 

se comunicar com outro examinando;  
c) For surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas 

ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou 
similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, qualquer 
recipiente, tais como garrafa de água e suco que não seja fabricado com material transparente, óculos 
escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, 
ainda, lápis, lapiseira/grafite com quaisquer descrição, marca-texto e(ou) borracha.  

d) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 
autoridades presentes e/ou com os demais examinandos;  

http://www.universidadepatativa.com.br/
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e) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer 
outro meio;  

f) Não entregar o material das provas e/ou continuar escrevendo após o término do tempo destinado para a 
sua realização;  

g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  
h) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão Resposta. 
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  
j) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

papéis, que não os permitidos; 
k) For surpreendido portando qualquer tipo de arma;  
l) Recusar-se a ser submetido a qualquer procedimento que vise garantir a lisura e a segurança do processo 

de aplicação do Exame. 
3.6 – As salas de provas serão fiscalizadas por pessoas especialmente designadas pela Comissão Responsável 
do Processo Seletivo. 
3.7 – Fica vedado o ingresso de pessoas estranhas ao Processo Seletivo no local das provas; com exceção das 
autoridades com poderes constitucionais de zelar pela ordem e lisura da seleção. 
3.8 – É de responsabilidade do candidato ao terminar a prova escrita de múltipla escolha, preencher o cartão 
resposta entregando-o preenchido e assinado ao fiscal, sob pena de ter sua prova anulada. Sendo permitido a 
este levar consigo o caderno de provas faltando 30 minutos para o término. 
3.9 – Após o término das provas, o candidato deverá deixar imediatamente o recinto das mesmas, sendo 
terminantemente proibido de fazer contato com candidatos que ainda não terminaram as provas, sob pena 
de ser excluído do certame. 
3.10 – Considerando a situação de pandemia de Covid-19 verificada em todo o território nacional, será 
adotado Protocolo de Medidas Sanitárias que deverá ser obedecido pelos candidatos, bem como a equipe de 
aplicação. 
3.10.1 – Deverá ser obedecido um distanciamento igual ou superior a 1,0 metro entre os candidatos 
presentes a seleção. 
3.10.2 – Só será permitido o ingresso aos locais de prova mediante o uso de máscaras de proteção individual, 
devendo a mesma cobrir completamente nariz e boca, obrigatoriamente. EPIs do tipo viseira (face shield), 
luva, gorro, propés, avental ou roupa impermeável não são indicados para proteção individual nesta situação. 
3.10.3 – Em cada entrada do local de prova haverá um fiscal ou mais para garantir a orientação acerca do 
distanciamento correto entre os participantes da seleção antes de adentrarem as salas de realização das 
provas, evitando aglomerações, e realizando a aferição da temperatura com termômetro infravermelho. Em 
caso de aferição de temperatura igual ou superior a 37,5ºC, o candidato será submetido a uma contraprova 
com a utilização de aparelho reserva. Havendo confirmação de febre, o candidato será conduzido para uma 
sala específica com medidas de distanciamento mais rígidas. Esta conduta também será adotada para os 
candidatos que apresentarem sintomas de síndrome gripal durante a prova. 
3.10.4 – O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara durante todo o período de realização 
das provas, retirando apenas para ingestão de água, sucos e similares. 
3.10.5 – Os candidatos poderão entrar no local de aplicação portando seus próprios frascos de álcool em gel 
ou outros antissépticos para as mãos. 
3.10.6 – O candidato que, por ventura, venha a comparecer ao local de prova utilizando viseira (face shield) e 
óculos de proteção facial deverá retirar o EPI no momento da identificação na sala de aplicação de prova, 
apenas para este fim, podendo voltar a utilizá-la após concluído o procedimento. 
3.10.7 – O Equipamento de Proteção Individual – EPI que apresente algum dano deve ser substituído de 
imediato. Será vedado o compartilhamento de objetos de uso pessoal pelos candidatos e pelos aplicadores de 
provas. 
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3.10.8 – Os bebedouros dos locais de prova devem ser interditados no dia da aplicação da prova. Portanto, 
para ingerir água dentro do local de prova, os candidatos deverão portar garrafas ou recipientes 
transparentes. 
3.10.9 – A saída do candidato da sala de aplicação de prova para a utilização do banheiro deve ser solicitada 
ao fiscal de sala, o qual fará o seu acompanhamento ao local, observada a restrição de uso de uma pessoa por 
vez. 
 
04 – CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS 

 

DATAS EVENTOS 

25 e 26/09/2021 Prazo para solicitação de devolução da taxa de inscrição. 

01/10/2021 Publicação da relação de inscritos deferidos após devolução da taxa de inscrição. 

14/10/2021 
Data de início da liberação do Cartão de Inscrição no site: 
www.universidadepatativa.com.br 

17/10/2021 Realização da Prova Objetiva. 

18/10/2021 Publicação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva. 

19/10/2021 
Período para recursos contra as Provas e o Gabarito Preliminar através do site: 
www.universidadepatativa.com.br. 

28/10/2021 Resultado das análises dos recursos e Publicação do Gabarito Oficial. 

28/10/2021 Publicação do Resultado Preliminar das Provas. 

29/10/2021 Período para recursos do resultado dos aprovados das Provas. 

03/11/2021 
Resultado da análise de recursos contra o Resultado Preliminar das Provas, e 
Resultado Oficial das Provas. 

04/11/2021 Resultado final classificatório. 

 
 
DO SALÁRIO E CARGA HORÁRIA DO CARGO DE DENTISTA 
Em virtude do Processo n° 0811158-08.2021.4.05.0000, fica definida a carga horária de 40 horas semanais para o cargo 
de Dentista e o salário de R$ 2.200,00. 
 
 
 
 

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, em 24 de Setembro de 2021. 
 
 
 

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA 
Prefeito Municipal de Barbalha - CE 

 

http://www.universidadepatativa.com.br/

