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Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida 

Edital nº 04 /2015 
 

PRORROGA AS INSCRIÇÕES DO CONCURSO ABERTO PELO EDITAL 01/2015  
 
 

O Prefeito Municipal de Conceição do Almeida-Ba, no uso de suas atribuições legais, nos termos da 

constituição federal da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes: 

Faz saber que ALTEROU O EDITAL 01/2015, retificado pelo EDITAL 04/2015. 

Art. 1º - Fica Alterado os seguintes dispositivos do Edital 01/2015, referidos abaixo. 

Art. 2º - As inscrições abertas no período de 15 de Junho a 10 de Julho de 2015 ficam prorrogadas até o dia 31 

de Agosto de 2015, pela internet através do site: www.supremaconcursos.com.br  

Art. 4º - As inscrições via Internet serão a partir do acesso ao site: www.supremaconcursos.com.br e serão 

validadas após comprovação do pagamento do boleto bancário. 

Art. 5º - As inscrições, via internet, poderão ser feitas até às 23:59 horas do dia 31 de Agosto de 2015, tendo 

como data limite para efetuar o pagamento do boleto bancário: 04 de Setembro de 2015. 

Art. 6º - Fica prorrogado o período de solicitação de isenção para os dias 13 e 14 de Agosto de 2015.  
 
Art. 7º - Os candidatos que forem solicitar a isenção da taxa de inscrição terão os dias 13 e 14 de Agosto para se 
inscreverem e comprovarem a impossibilidade de arcar com a taxa, conforme especificações constantes no 
Edital, que serão realizadas, PRESENCIALMENTE, no horário das 08:00 horas às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas 
no posto localizado na AGÊNCIA CREDI BAHIA, (ao lado da Prefeitura).  
 
Art. 8º - O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 20 de Agosto 

de 2015, pela Internet, no endereço eletrônico da SUPREMA - www.supremaconcursos.com.br 

Art. 9º - O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá acessar o site 

www.supremaconcursos.com.br até às 23h59min do dia 31 de Agosto de 2015, realizar uma nova Inscrição, 

gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame ou dirigir- se ao 

posto de inscrição para devido preenchimento da ficha de inscrição e pagamento da taxa. A inscrição só será 

confirmada após a quitação do boleto bancário.  

 

Art. 10º - A partir do dia 30 de Setembro de 2015, será publicado Edital confirmando o horário de realização das 

provas objetivas e a data de distribuição do Cartão de Informação do Candidato - CIC. No cartão constará a data, 

local e sala onde o candidato fará sua prova.  

Art. 11º - A prova objetiva será aplicada no município de Conceição do Almeida no dia 01 de novembro de 2015, 

em horário a ser definido. 

 

Conceição do Almeida, 10 de agosto de 2015. 

 
Antônio Armando da Silva Neves 

Prefeito Municipal 
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