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TERCEIRO ADITIVO AO EDITAL 001/2019 – Concurso Público 

Prorroga Período das Inscrições, Modifica Data de 
aplicação das Provas, Inclui Item 4.18 no Edital, 
Altera cronograma do Concurso Público e dá outras 
Providencias. 

O Prefeito Municipal de Baixio, Estado do Ceará, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que os itens 2.2, 2.3.1, 2.3.5, 2.6, 4.2 e Número de Ordem 11  do Anexo II do Edital 
001/2019, passam a vigorar com as seguintes redações, bem como inclui o item 4.18: 

2.2. As inscrições serão realizadas no período de 28 de Março  a 18 de Abril de 
2019. 
2.3.1. Para fazer a inscrição pela internet, no endereço www.consep-pi.com.br, o 
candidato deve localizar a Ficha de Inscrição no link correspondente ao Concurso 
Público de Baixio - CE, no período das inscrições. O horário máximo para fazer a 
inscrição será às 17h do dia 18 de Abril  de 2019. 
2.3.5. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 18 de 
Abril de 2019,  não serão validas. 

2.6. A Comissão Organizadora do Concurso publicará até dia 23 de Abril de 2019, no 
site da CONSEP e no mural da Prefeitura, a relação dos candidatos com inscrições 
deferidas, portadoras ou não de deficiência física, devendo, pois, ser consideradas 
indeferidas aquelas inscrições, cujo nome do candidato não constar na referida 
relação. A relação das inscrições deferidas dos candidatos com deficiência física será 
publicada a parte. Caso não constar o nome do candidato que se inscreveu como 
deficiente físico é porque sua inscrição como deficiente foi indeferida. 
4.2.  As provas objetivas serão realizadas dia 02 de Junho  de 2019, a partir das 9:00 
h (horário local) com três horas de duração, sendo este horário (9:00 h) o limite para 
ingressar no local de aplicação das provas. Os locais de aplicação das provas objetivas 
serão divulgados até dia 27 de Maio de 2019, na sede da Prefeitura de Baixio - CE e 
no site  www.consep-pi.com.br.  
4.18. Os títulos de que trata o item 4.11.1 deverão ser enviados para o email 
concursobaixio2019@gmail.com até a data estabelecida no cronograma Anexo ao 
presente edital. 
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ANEXO VI 
CRONOGRAMA FÍSICO 

ATIVIDADE/ETAPA DATA/PERÍODO 
Publicação do  Extrato do Edital no Diário Oficial e 
Jornal de Grande Circulação 

26.03.2019 

Período de Inscrição  28.03.2019 a 18.04.2019 
Período para Solicitação de Isenção 28.03.2019 a 02.04.2019 
Publicação dos Pedidos de Isenções Deferidos 05.04.2019 
Publicação das Inscrições deferidas 23.04.2019 
Publicação dos Locais de Prova 27.05.2019 
Aplicação da Prova Objetiva 02.06.2019 
Divulgação dos Gabaritos Preliminar  04.06.2019 

Prazo de Recurso contra o Gabarito Preliminar 48 hs após a publicação do gabarito 
preliminar 

Divulgação do Resultado da análise dos recursos 13.06.2019 
Divulgação dos Gabaritos Oficiais  14.06.2019 
Divulgação do resultado Preliminar da Prova 
Objetiva 

17.06.2019 

Prazo de Recurso contra o resultado preliminar da 
Prova Objetiva 

48 hs após a publicação do resultado 
preliminar da prova objetiva 

Resultado após análise dos recursos da prova 
objetiva 

21.06.2019 

Prova de Títulos Até 24.06.2019 
Divulgação do Resultado da Prova de Títulos 27.06.2019 
Prazo de Recursos contra o Resultado da Prova de 
Títulos 

48 hs após a publicação do resultado 
preliminar da prova de títulos 

Divulgação do Resultado dos Recursos da Prova de 
Títulos   

02.07.2019 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva e de 
Títulos 

03.07.2019 

RESULTADO FINAL DO CONCURSO 04.07.2019 
As datas de divulgação de resultados poderão serem antecipadas com aviso prévio no 
site da CONSEP 

Os demais itens do edital ficam ratificados. 

 Baixio (CE), 12 de Abril  de 2019 
 

José Humberto Moura Ramalho 
Prefeito Municipal 


