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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
ESTADO DA BAHIA
COMUNICADO 01
APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
A Prefeita do Município de Baianópolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente as
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que:
Tendo em vista a tragédia ocorrida no município na madrugada do dia 04/06/2017, envolvendo
veiculo onde encontravam-se cidadãos do município dentre eles o Sr. José Bispo de Araujo Santos,
vereador do município;
Tendo em vista a grande consternação no município e as dificuldades para aplicação das provas;
Considerando que dentre a equipe de profissionais que trabalhariam na aplicação das provas e no
apoio e organização das mesmas muitos são parentes e ou amigos dos falecidos e portanto se ausentariam,
com isso também prejudicando de maneira incalculável o processo.
Com fundamentos nos itens do edital 001/2017:
 13.4 A data da realização das provas, se necessário, poderá ser prorrogada por ato do Chefe do
Poder Executivo, dando ampla divulgação.
 13.5 Na ocorrência de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outro fato imprevisível ou
previsível porém de conseqüências incalculáveis que impeça ou prejudique a realização do
Processo Seletivo, ou de alguma de suas fases, à Empresa Realizadora do Processo Seletivo será
reservado o direito de cancelar, substituir provas de modo a viabilizar o Processo Seletivo.
As datas das novas provas passam a ser no dia 11/06/2017, em tempo que será publicado novo
cronograma com as datas das demais fases do processo.
NÍVEL
TURNO
HORÁRIO
FUNDAMENTAL

MATUTINO

08:00H - HORÁRIO DE BRASÍLIA

MÉDIO

VESPERTINO

14:00H - HORÁRIO DE BRASÍLIA

Os portões serão abertos 10 (dez) minutos antes do horário definido no item anterior e fechados
pontualmente nos horários definidos no mesmo item. Os relógios seguirão o HORÁRIO DE BRASÍLIA.
Aconselhamos aos candidatos que estejam presentes nos locais de prova com 60 (sessenta) minutos de
antecedência.
Permanecem inalterados os demais itens dos Editais anteriores.
Baianópolis - BA, 04 de junho de 2017.
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