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CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA/PE 
ADITIVO Nº 001/2019, DE 15 DE ABRIL DE 2019 
 
 
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, 
torna público o presente Aditivo nº 001/2019 ao Edital nº 001/2019, referente ao CONCURSO PÚBLICO 
destinado ao provimento de cargos efetivos atualmente vagos do Quadro Pessoal da Câmara Municipal de 
Petrolina/PE, e os que vierem a vagar e os que forem criados durante o prazo de validade deste Concurso 
Público, conforme especificado a seguir. 

 
 

ADITIVO Nº 001/2019 ao EDITAL nº 001/2019, de 19 de março de 2019. 

 
 

1. Ficam PRORROGADAS as inscrições até o dia 05 de maio de 2019, passando o subitem 3.1 do Edital 
a viger com a redação a seguir: 

 
3.1. As inscrições serão efetuadas durante o período das 14h00min de 19 de março às 23h59min de 05 
de maio de 2019, pela internet, através do endereço eletrônico www.idib.org.br. 
 
 

2. Fica adicionado o subitem 1.9 ao Edital: 
 
1.9. As datas informadas no presente Edital poderão, conforme necessidade e conveniência da 
Administração, ser alteradas, incluindo-se o dia e o horário de aplicação das provas. 
 

3. Fica alterado o subitem 3.11.1.1, com a exclusão das alíneas “c” e “d”, o qual passa a viger com o 
seguinte teor: 

 
3.11.1. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição deste Concurso Público, os candidatos que: 

3.11.1.1 – Decreto Federal nº 6.593: 
a) Estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e, 

b) Comprovarem ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 

6.135, de 26 de junho de 2007. 

 

4. Fica alterada a “HABILITAÇÃO” exigida para o cargo “ANALISTA DE CONTROLE INTERNO”, 
constante do ANEXO I do Edital, no que tange ao registro no conselho de classe, passando a 
viger com a redação a seguir: 
 

CARGO SÍMBOL. HABILITAÇÃO 
Quantidade 

de Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Carga 
Horária 

(semanal) 

Vencimento 
R$ 

Taxa 
Inscrição 

R$ 

ANALISTA DE 
CONTROLE INTERNO 

ACI 

Diploma de graduação em 
Administração de Empresas ou 
Ciências Contábeis ou 
Economia, fornecido por em 
Instituição reconhecida pelo 
MEC com registro em 
respectivo conselho de classe. 

01 05 30h 2.500,00 130,00 
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5. Fica adicionado o “Cronograma Previsto” como “Anexo VIII” do Edital, conforme redação a 
seguir: 

 

ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital de Abertura 19/03/2019 

Período de Inscrições 19/03/2019 a 05/05/2019 

Período de inscrições para os candidatos que desejam solicitar isenção de taxa de 
inscrição 

19 a 21/03/2019 

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 26 e 27/03/2019 

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção 03/04/2019 

Prazo para interposição de recursos acerca a análise preliminar dos pedidos de isenção 04 e 05/04/2019 

Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção 11/04/2019 

Reimpressão do boleto da taxa de inscrição (último dia para pagamento) 06/05/2019 

Divulgação preliminar de inscritos 08/05/2019 

Prazo para interposição de recursos sobre a divulgação preliminar de inscritos 09 e 10/05/2019 

Divulgação definitiva de inscritos 14/05/2019 

Divulgação da lista de inscritos preliminares (PcD + Atendimento Especial + Negros + 
Geral) 

17/05/2019 

Prazo para recursos de inscritos preliminares (PcD + Atendimento Especial) 20 e 21/05/2019 

Divulgação da lista de inscritos definitivos (PcD + Atendimento Especial + Negros + 
Geral) 

23/05/2019 

Divulgação dos locais de prova (CCI) 24/05/2019 

Aplicação das Provas Escritas Objetivas  02/06/2019 

Divulgação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 03/06/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 04 e 05/06/2019 

Divulgação do Gabarito Definitivo das Provas Objetivas 08/07/2019 

Resultado Preliminar das Provas Objetivas 08/07/2019 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das Provas Objetivas 09 e 10/07/2019 

Decisão dos recursos interpostos ao Resultado Preliminar das Provas Objetivas e 
critérios de desempate 

24/07/2019 

Resultado Definitivo das Provas Objetivas 24/07/2019 

Resultado Preliminar das Provas Discursivas para o cargo Procurador 24/07/2019 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da Provas Discursivas 25 e 26/07/2019 

Resultado Definitivo das Provas Discursivas 05/08/2019 

Edital de Convocação para Prova de Títulos 05/08/2019 

Período para entrega dos Títulos 05 a 09/08/2019 

Divulgação do Resultado preliminar da Prova de Títulos 21/08/2019 

Interposição de recursos contra o resultado da Prova de Títulos 22 e 23/08/2019 

Resultado Definitivo da Prova de Títulos 03/09/2019 

Divulgação / Publicação do Resultado Final e Homologação 03/09/2019 
 

Conforme subitem 1.9, as datas informadas no presente Edital poderão, conforme necessidade e 
conveniência da Administração, ser alteradas, incluindo-se o dia e o horário de aplicação das 
provas. 

 

6. Permanecem inalteradas todas as demais disposições contidas no Edital nº 001/2019.  
 

Petrolina/PE, 15 de abril de 2019. 
 

 COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO  


