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ESTADO DO PERNAMBUCO 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA - PE 

ADITIVO 003/2018 AO EDITAL 001/2018 

 

 

A Câmara Municipal de Ibirajuba- PE, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 

representado pela Exm°. Sr. Presidente, Jonas Batista Freitas Costa, no uso de suas atribuições 

legais, torna público o ADITIVO 003/2018 ao EDITAL 001/2018 – MANUAL DO 

CANDIDATO.  

 

CONSIDERANDO, as festividades do final de ano que ocasionam diversos 

contratempos aos pretensos candidatos, por conta dos feriados. 
 

CONSIDERANDO, o recebimento de inúmeros e-mails solicitando a ampliação do 

prazo de inscrições e motivando a alteração do cronograma do concurso. 
 

CONSIDERANDO, o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 

implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos; 

CONSIDERANDO, o princípio da ampla concorrência norteador do acesso aos cargos 

públicos;  

CONSIDERANDO, o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 

certame. 

 

RESOLVE, 

 

 

Artigo – 1º - Fica retificado o CAPÍTULO I – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES, item 4: 

 

 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de Inscrição  22 de outubro de 2018 a 05 de fevereiro de 2019. 

Local de Inscrição www.consulpam.com.br 

Solicitação de isenção 22 e 23 de outubro de 2018 

Resultado do pedido de 

isenção 
06 de novembro de 2018 

Recursos contra o pedido de 

isenção 
07 e 08 de novembro de 2018 

Resultado do pedido de 

isenção após recursos  
09 de novembro de 2018. 

Homologação das Inscrições  11 de fevereiro de 2019. 

Recursos contra homologação 

das inscrições  
12 e 13 de fevereiro de 2019. 

Resultado dos recursos contra 

homologação das inscrições 
15 de fevereiro de 2019. 

Data das Provas 

Objetivas 
24 de março de 2019. 

Horário da Prova A ser divulgado. 

http://www.consulpam.com.br/
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Gabaritos Preliminares 25 de março de 2019. 

Recursos contra os gabaritos 

preliminares 
26 e 27 de março de 2019. 

Resultado dos recursos contra 

o gabarito 
15 de abril de 2019. 

Relação dos candidatos 

aprovados nas provas 

objetivas  

16 de abril de 2019. 

Recursos contra a relação dos 

aprovados  
17 e 18 de abril de 2019. 

Resultado dos recursos  23 de abril de 2019. 

Resultado final dos aprovados 

dentro do limite de vagas 
26 de abril de 2019. 

Recursos contra o resultado 

final 
29 e 30 de abril de 2019. 

Resultado dos recursos contra 

o resultado final. 
02 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

IBIRAJUBA -PE, 03 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

Jonas Batista Freitas Costa 

Presidente da Câmara Municipal de Ibirajuba-PE 
 


