
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2017 

ERRATA 001 pertinente ao EDITAL Nº 001/2017 

O Prefeito Municipal de Irecê, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber aos interessados que:  

Página 08, ONDE SE LÊ: 

II – DOS CARGOS, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS/ESCOLARIDADE, REMUNERAÇÃO E VALOR DA INSCRIÇÃO. 
[...] 
2.6 O cronograma previsto das atividades do Processo Seletivo Simplificado consta no Anexo II deste Edital e os locais de prova 
serão nos municípios de Irecê e de Salvador. Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade da rede escolar do município 
de Irecê, as provas poderão ser aplicadas nos municípios vizinhos. 
[...] 
 
LEIA-SE: 
 
II – DOS CARGOS, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS/ESCOLARIDADE, REMUNERAÇÃO E VALOR DA INSCRIÇÃO. 
[...] 
2.6 O cronograma previsto das atividades do Processo Seletivo Simplificado consta no Anexo II deste Edital e o local de prova 
será no município de Irecê. Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade da rede escolar do município de Irecê, as 
provas poderão ser aplicadas nos municípios vizinhos. 
[...] 
 
Página 08, ONDE SE LÊ: 
 
IV – DAS INSCRIÇÕES 
[...] 
4.3.1.2. Para a inscrição, via Internet, o candidato deverá: 
acessar o site: www.fundacaocefetbahia.org.br/pmi/2017/selecao.asp, imprimir o edital e seguir as orientações contidas na 
tela; 
a) digitar corretamente os dados cadastrais e a opção da Cargo; 
b) selecionar o município onde deseja realizar a PROVA, devendo optar por IRECÊ ou SALVADOR; 
[...] 
 
LEIA-SE: 
 
IV – DAS INSCRIÇÕES 
[...] 
4.3.1.2. Para a inscrição, via Internet, o candidato deverá: 
acessar o site: www.fundacaocefetbahia.org.br/pmi/2017/selecao.asp, imprimir o edital e seguir as orientações contidas na 
tela; 
c) digitar corretamente os dados cadastrais e a opção da Cargo; 
d) selecionar o município onde deseja realizar a PROVA, devendo optar por IRECÊ; 
[...] 
 
Página 11, ONDE SE LÊ: 
 
VII. DA ETAPA ÚNICA: PROVA OBJETIVA  
[...] 
7.4 A Prova Objetiva realizar-se-á em 24 de setembro de 2017, no turno matutino, nos municípios de IRECÊ e de SALVADOR, 
Estado da Bahia, podendo ser aplicada também em cidades vizinhas a esses municípios, caso o número de inscritos exceda a 
capacidade de alocação dos municípios, sendo certo que qualquer alteração de data, local e/ou turno será especificada 
oportunamente em Edital publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizadas no endereço eletrônico: 
www.fundacaocefetbahia.org.br/pmi/2017/selecao.asp 
[...] 
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LEIA-SE: 
 
VII. DA ETAPA ÚNICA: PROVA OBJETIVA  
[...] 
7.4 A Prova Objetiva realizar-se-á em 24 de setembro de 2017, no turno matutino, no município de IRECÊ, Estado da Bahia, 
podendo ser aplicada também em cidades vizinhas a esses municípios, caso o número de inscritos exceda a capacidade de 
alocação dos municípios, sendo certo que qualquer alteração de data, local e/ou turno será especificada oportunamente em 
Edital publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizadas no endereço eletrônico: 
www.fundacaocefetbahia.org.br/pmi/2017/selecao.asp 
 
 

Salvador, 11 de agosto de 2017 

 

Elmo Vaz Bastos de Matos 
Prefeito do Município de Irecê 

 


