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CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2015 

 

O MUNICÍPIO de Brejo dos Santos - PB e o INSTITUTO BELCHIOR, tornam pública a 

Retificação de Edital de Abertura do Concurso Público – 001/2015, no item: 3.2 – DAS 

INSCRIÇÕES, onde se lia: As inscrições para o concurso público serão realizadas 

exclusivamente pela internet, iniciando-se às 08h00min do dia 08/12/2015 e 

encerrando-se às 23h59min do dia 21/12/2015 (horário local), agora se ler: As 

inscrições para o concurso público serão realizadas exclusivamente pela internet, 

iniciando-se às 08h00min do dia 08/12/2015 e encerrando-se às 23h59min do dia 

28/12/2015 (horário local). No item: 3.4 – DAS INSCRIÇÕES, onde se lia: A partir de 

04/01/2016, o candidato poderá conferir no endereço eletrônico do Instituto Belchior se 

os dados da inscrição foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, 

o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) 

do Instituto Belchior, através do endereço de eletrônico 

institutobelchiorconsultoria@hotmail.com ou do telefone (0xx83) 3431-2384, de 

segunda a sexta-feira (dias úteis), das 08h00min às 12h00min (horário de Brasília), para 

verificar o ocorrido, agora se ler: A partir de 11/01/2016, o candidato poderá conferir no 

endereço eletrônico do Instituto Belchior se os dados da inscrição foram recebidos e o 

valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com 

o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Belchior, através do endereço 

de eletrônico institutobelchiorconsultoria@hotmail.com ou do telefone (0xx83) 3431-

2384, de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 08h00min às 12h00min (horário de 

Brasília), para verificar o ocorrido. No item: 5.2 – DAS PROVAS: onde se lia: Para cada 

cargo do ensino fundamental, será aplicada uma prova objetiva de conhecimentos gerais, 

português e matemática, sendo que para o cargo de Motorista Categoria “B” e “D” terá 

questões de conhecimentos específicos; para cada cargo de nível médio, será aplicada 

uma prova objetiva de conhecimento gerais, português, matemática, sendo que para os 

cargos de Agente Comunitária de Saúde e Combate a Endemias, Atendente de 

Consultório, Auxiliar de Professor, Agente Administrativo e Digitador, terá questões de 

conhecimentos específicos;  para cada cargo de nível técnico, será aplicada uma prova 

objetiva de conhecimento gerais, português, matemática e conhecimentos específicos; e 

para cada cargo do nível superior será aplicada uma prova de português e específicos; 

tudo conforme os conteúdos programáticos previstos no ANEXO III,  sendo que as provas 
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objetivas para todos os cargos de nível fundamental serão realizadas no turno manhã, com 

início previsto para às 08h00min; e para os níveis médio, técnico e superior no turno tarde, 

com início previsto para às 14h00min; ambas na data prevista de 24/01/2016, com 

duração máxima de 3 (três) horas, os candidatos deverão comparecer no local das 

provas 30 (trinta) minutos antes do início das mesmas. Agora se ler: Para cada cargo do 

ensino fundamental, será aplicada uma prova objetiva de conhecimentos gerais, português 

e matemática, sendo que para o cargo de Motorista Categoria “B” e “D” terá questões de 

conhecimentos específicos; para cada cargo de nível médio, será aplicada uma prova 

objetiva de conhecimento gerais, português, matemática, sendo que para os cargos de 

Agente Comunitária de Saúde e Combate a Endemias, Atendente de Consultório, Auxiliar 

de Professor, Agente Administrativo e Digitador, terá questões de conhecimentos 

específicos;  para cada cargo de nível técnico, será aplicada uma prova objetiva de 

conhecimento gerais, português, matemática e conhecimentos específicos; e para cada 

cargo do nível superior será aplicada uma prova de português e específicos; tudo 

conforme os conteúdos programáticos previstos no ANEXO III,  sendo que as provas 

objetivas para todos os cargos de nível fundamental serão realizadas no turno manhã, com 

início previsto para às 08h00min; e para os níveis médio, técnico e superior no turno tarde, 

com início previsto para às 14h00min; ambas na data prevista de 14/02/2016, com 

duração máxima de 3 (três) horas, os candidatos deverão comparecer no local das 

provas 30 (trinta) minutos antes do início das mesmas. No item: 9.1 – DO RESULTADO 

FINAL E HOMOLOGAÇÃO: onde se lia: O Resultado Final, obtido após julgamento 

de eventuais recursos de gabaritos e/ou questões, ou, ainda, erros materiais e omissões, 

será emitido por ordem de classificação e publicado no site Prefeitura Municipal e do 

Instituto Belchior (www.institutobelchior.com.br) em 24/02/2016. Agora se ler: O 

Resultado Final, obtido após julgamento de eventuais recursos de gabaritos e/ou 

questões, ou, ainda, erros materiais e omissões, será emitido por ordem de classificação 

e publicado no site Prefeitura Municipal e do Instituto Belchior 

(www.institutobelchior.com.br) em 17/03/2016. E no anexo IV – DO CRONOGRAMA. 

Os demais itens do Edital nº 001/2015, continuam inalterados.  

Segue o CRONOGRAMA: 

 

ANEXO IV 

C R O N O G R A M A 

Período de inscrição  08/12/2015 a 28/12/2015 

Disponibilização do cartão de inscrição A partir de 11/01/2016 

Previsão para realização das provas 14/02/2016 

Publicação do gabarito provisório no site 

www.institutobelchior.com.br  

16/02/2016 

Interposição de recursos  17 e 18/02/2016 

Publicação do julgamento dos recursos 24/02/2016 
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Publicação do gabarito definitivo no site 

www.institutobelchior.com.br 

25/02/2016 

Publicação do resultado preliminar das provas objetivas 28/02/2016 

Período de envios de títulos e do formulário 29/02/2016 a 04/03/2016 

Publicação do Resultado da Prova de títulos 16/03/2016 

Publicação do Resultado final  17/03/2016 
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