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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL, 

MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR. 

  

EDITAL 003/2020 – DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DA REABERTURA 

DA SOLICITAÇÃO DO VOUCHER 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, representado pela COMISSÃO ESPECIAL do Concurso Público, nomeada pelo 

Decreto Municipal nº 033, de 17 de setembro de 2019, RESOLVE: 

 

1.0 PRORROGAR O PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

1.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente VIA INTERNET, através site do IBEC 

(www.ibecconquista.com.br), até as 23:59:59h do dia 18/09/2020. 

1.2 O INSTITUTO BRASILEIRO EDUCAR CONQUISTA – IBEC, não se responsabilizará por eventuais 

erros do candidato no preenchimento da ficha de inscrição, sendo de sua total responsabilidade a 

exatidão dos dados cadastrais informados;  

1.2.1 O(a) candidato(a) somente poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de 

boleto gerado após a confirmação dos dados preenchidos na ficha de inscrição disposta no 

site. 

1.2.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 21 DE 

SETEMBRO DE 2020. 

1.2.3 As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa 

de inscrição.  

 

2.0 SOLICITAÇÃO DO VOUCHER - REABERTURA 

2.1 O candidato que tenha tido sua inscrição confirmada no concurso anterior e deseja participar do 

atual certame, deverá solicitar o voucher em nosso site até às 23:59:59h do dia 08 DE SETEMBRO 

DE 2020. 

2.2 Para solicitar o VOUCHER, os candidatos deverão seguir os seguintes passos: 

a) Acessar o site da IBEC: http://concursos.ibecconquista.com.br/informacoes/29 

b) Clicar no link “SOLICITE AQUI O SEU VOUCHER – REABERTURA”; 

c) Clicar na opção “Sim”;  

d) Preencher todos os dados solicitados. 

2.3 O candidato solicitante do voucher não poderá alterar o cargo escolhido no primeiro concurso, isto 

porque, o voucher refere-se ao primeiro cargo e não está sujeito a alterações; 

2.4 O candidato que recebeu a restituição do valor referente a inscrição não poderá solicitar o 

voucher; 

2.5 O processo de solicitação do voucher engloba o preenchimento dos dados do candidato e escolha 

do cargo referente ao Concurso anterior. Caso o candidato escolha outro cargo que não seja aquele 

escolhido no primeiro Concurso, terá sua solicitação negada. 

2.6 O candidato que realizou a solicitação diretamente com a Prefeitura de Ribeira do Pombal, não 

precisa solicitar o voucher novamente no site do IBEC. Basta apenas entrar na Área do Candidato e 

realizar a conferência dos seus dados pessoais, conforme estipulado no Edital 002/2020. 

http://www.ibecconquista.com.br/
http://concursos.ibecconquista.com.br/informacoes/29
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2.7 Ao realizar a solicitação de voucher, a situação da inscrição do candidato aparecerá como: 

AGUARDANDO PAGAMENTO. 

2.8 As respostas para a nova fase de solicitação do voucher sairão até às 23:59:59h do dia 15 de 

Setembro de 2020. 

2.4 Os candidatos receberão um e-mail do IBEC confirmando a publicação das respostas para as 

solicitações. 

 

 

Ribeira do Pombal-BA, 1º de Setembro de 2020. 

 

 

 

Ricardo Maia Chaves de Souza 

PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL 

 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO EDUCAR CONQUISTA - IBEC 


