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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 
A Comissão Fiscalizadora do Concurso Público Edital nº 01/2014 e do Processo Seletivo Simplificado 

Edital nº 02/2014, nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal de Várzea do Poço/BA, torna público o presente 

edital de prorrogação do período de inscrições conforme segue: 

 

CONSIDERANDO, os problemas técnicos de informática na realização dos testes de boletos e por não 

haver tempo hábil para instituição bancária homologar os “boletos testes”, 

 

as inscrições on-line serão abertas no período de 30 de Junho a 10 de Julho de 2014, e poderão ser 

realizadas em qualquer horário via internet (obedecido o horário limite para o último dia de inscrição), 

no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br. 

 
Fica prorrogado o prazo máximo para reimprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição em 

qualquer agência bancária do território nacional, ou pela Internet via “bankline” até o dia 11 de Julho de 
2014. 
 

As INSCRIÇÕES PRESENCIAIS permanecerão abertas até o dia 27 de junho de 2014, no horário das 

09:00h ás 12:00 e das 13:30 às 16:00 horas, no posto de inscrição (antigo prédio da secretaria de 

educação), localizado na Rua Durval Gama s/n, Centro – Várzea do Poço /BA. 

 

Aos candidatos que já se inscreveram presencialmente, registramos nossa garantia de cumprimento de 

todos os itens previstos no edital. 

 

NOVO CRONOGRAMA 

 
ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

Lançamento do Edital – Publicação do Extrato no diário Oficial ETAPA REALIZADA 
Período de inscrições PRESENCIAIS (PRORROGADAS) 10 de 27 de junho de 2014. 
Período de inscrições VIA INTERNET (PRORROGADAS) 30 de Junho a 10 de Julho de 2014. 
Divulgação da relação geral de candidatos inscritos 21 de Julho de 2014. 
Divulgação da relação de candidatos inscritos e do local de realização das provas objetivas 28 de Julho de 2014. 
Prova Objetiva e entrega dos Títulos 03 de agosto de 2014. 
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar) 04 de agosto de 2014. 
Interposição de recursos contra os gabaritos da Provas Objetivas 05 e 06 de agosto de 2014. 
Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas Objetivas. 18 de Agosto de 2014. 
Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito Definitivo das Provas Objetivas 18 de Agosto de 2014. 
Divulgação do Resultado das Provas Objetivas e Prova de Títulos 18 de Agosto de 2014. 
Interposição de recurso contra o resultado da Avaliação de Títulos e notas da prova objetiva 19 e 20 de Agosto de 2014. 
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado da Avaliação de Títulos. 25 de Agosto de 2014. 
Publicação do Resultado Final para Homologação. Mesma data do item anterior 

 

Todas as informações estão à disposição dos candidatos nos sites 

www.ba.ioe.org.br/prefeitura/varzeadopoco e www.planejarconcursos.com.br 

 

Este edital entra em vigor a partir de sua publicação. De acordo com a nova redação, permanecendo 

inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado. 

 

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 Várzea do Poço. 
 

Várzea do Poço-BA, 23 de Junho de 2014. 

 

 

Comissão Fiscalizadora do Concurso Público 


