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Segundo aditivo ao Edital de Concurso Público Nº 002/2014 
  

Modifica o cronograma do concurso 
(ANEXO XI), prorroga o prazo de 
inscrição normal e dispensa de 
pagamento conforme item 2.5.10 do 
Edital Nº 002/2014, modificando os itens 
2.2., 2.5.1., 2.5.10. f), 2.12., 4.2. e 
acrescenta f) ao item 2.5.10. do edital 
que trata do Concurso Público e dá 
outras providências.  
 

O Prefeito Municipal de Pacajus, Estado do Ceará, torna público, para conhecimento dos 

interessados, da modificação do cronograma do concurso (ANEXO XI), prorroga o prazo de 

inscrição normal e compensação dos candidatos inscritos no concurso Edital 001/2012 

conforme item 2.5.10, modificando os itens 2.2., 2.5.1., 2.5.10. f), 2.12., 4.2. e acrescenta f) ao item 

2.5.10. do edital que trata do Concurso Público e dá outras providências do Edital Nº 002/2014 

que passa a vigorar com as seguintes modificações: 

 

2.2. As inscrições serão realizadas no período de 05 de setembro a 10 de outubro de 2014. 

 

2.5.1. Para fazer a inscrição pela internet, no endereço www.consep-pi.com.br, o candidato 

deve localizar a Ficha de Inscrição no link correspondente ao Concurso Público de Pacajus - 

CE, no período das inscrições. O horário máximo para fazer a inscrição será às 17:00 h do dia 

10 de Outubro de  2014. 
 

2.5.10. Os candidatos inscritos no Concurso Público de Pacajus objeto do Edital 001/2011, que 

desejarem participar do presente certame, poderão requerer a dispensa do pagamento da 

Taxa de Inscrição mediante os seguintes procedimentos:  

 

f)  A solicitação de isenção de pagamento poderá ser feita no Posto de Atendimento do 

Concurso, localizado na Rua Guarany, 520 1º Andar – Bairro Centro – Pacajus – CE até dia 16 

de Setembro de 2014 ou através do email recursosconsep@gmail.com. 

g) A solicitação de dispensa de pagamento conforme o item 2.5.10. poderá ser feita no Posto de 

Atendimento do Concurso, localizado na Rua Guarany, 520 1º Andar – Bairro Centro – 

Pacajus – CE até dia 03 de outubro de 2014 ou através do email recursosconsep@gmail.com. 

 

2.12. A Comissão Organizadora do Concurso publicará até dia 17 de outubro de 2014, nos sites 

da CONSEP e da Prefeitura e no mural desta a relação dos candidatos com inscrições 

deferidas, portadores ou não de deficiência física, devendo, pois, ser consideradas 

indeferidas aquelas inscrições cujo nome do candidato não constar na referida relação. A 

relação das inscrições deferidas dos candidatos com deficiência física será publicada à parte. 

Caso não conste o nome do candidato que se inscreveu como deficiente físico é porque sua 
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inscrição como deficiente foi indeferida. O motivo dos indeferimentos será divulgado nos 

veículos atrás referidos junto com a relação das inscrições deferidas.  

 

4.2. As Provas Objetivas serão realizadas dia 23 de Novembro 2014, a partir das 9:00 h (horário 

local) com três horas de duração, sendo este horário (9:00 h) o limite para o candidato 

ingressar no local de aplicação das provas. Os locais de aplicação das provas objetivas serão 

divulgados até o dia 10 de Novembro de 2014, no mural da Prefeitura Municipal de Pacajus e 

nos sites www.consep-pi.com.br e www.pacajus.ce.gov.br. Caso o número de candidatos 

inscritos supere a capacidade de espaço físico do Município para aplicação das provas, estas 

poderão ser realizadas em datas e horários a serem divulgados com antecedência mínima de 

10 dias da realização das mesmas. 

 

ANEXO XI 
CRONOGRAMA FÍSICO 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PACAJUS 

ATIVIDADE DATA 

01. Elaboração do Edital 22 a 27.08.2014 

02. Publicação do extrato do Edital no Diário Oficial  12.09.2014 

03. Período de inscrição. 05.09.2014 a 

10.10.2014 

04. Divulgação da relação dos candidatos inscritos (inscrições 

deferidas) 
17.10.2014 

05. Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas 22.10.2014 

06. Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços e 

locais de aplicação da prova após analise dos recursos de indeferimento 

de inscrição. 

10.11.2014 

07. Aplicação das Provas Objetivas. 23.11.2014 
08. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 24.11.2014 

09. Data Limite para interposição de recursos contra os gabaritos da 

Provas Objetivas. 
26.11.2014 

10. Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os 

gabaritos das Provas Objetivas. 
03.12.2014 

11. Divulgação do Resultado Oficial dos  Gabarito das Provas Objetivas 03.12.2014 

5. Divulgação do Resultado das Provas Objetivas 

Divulgação do local de prova de aptidão física. 
03.12.2014 

13. Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da 

Prova Objetiva  
05.12.2014 

14. Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a 

pontuação da Prova Objetiva e Resultado Oficial da Prova Objetiva 
08.12.2014 

15. Data para entrega dos Títulos  09.12.2014 

16. Data para realização do Teste de Aptidão Física 09.12.2014 

17. Divulgação do Resultado da Prova de Títulos e de Aptidão Física  22.12.2014 

18. Data Limite para interposição de Recursos contra a Prova de Títulos 

e de Aptidão Física 
24.12.2014 
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Os demais itens do Edital 002/2014, permanecem inalterados. 

 

Pacajus (CE), 26 de Setembro de 2014. 
 

Marcos Roberto Brito Paixão 
Prefeito Municipal 

 

18. Divulgação do Resultado dos Recursos da Prova de Títulos e de 

Aptidão Física 
26.12.2014 

19. Divulgação do Resultado Final do Concurso (Provas Objetivas, 

Aptidão Física e de Títulos) 
26.12.2014 

20. Publicação do Resultado Final no Diário Oficial do Estado do 
Ceará 

30.12.2014 


