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 EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 002∕2013 
 
Reabre Inscrições do Concurso Público 
de que trata o Edital N0. 001/2013 e dá 
outras providencias. 

                       

  O Prefeito Municipal de Barro, Estado do Ceará, torna público para o conhecimento 

dos interessados, que o Edital No. 001/2013 do Concurso Público passa a vigorar com as 

seguintes modificações: 

 

1.Das Inscrições: 
1.1 Os Item 2 do Edital No.001/2013 passa a vigorar com  a seguinte redação: 

 

2.1. As inscrições serão feita presencial e pela internet. A inscrição do candidato 

implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

2.2. As inscrições presenciais serão realizadas até dia 30 de Agosto de 2013, no 

horário das 08:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs. 

 
2.4.10. Procedimentos para inscrição por internet: 
2.4.11. 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 Barro - CE, no período das inscrições. O horário máximo para fazer a 

inscrição será até as 17:00 hs do dia 30 de Agosto de  2013.  

2.4.12. Após a inscrição o candidato deverá gerar o Boleto Bancário e pagar na rede 

credenciada. 

2.4.13. A confirmação da inscrição somente será efetivada quando o Banco 

credenciado com a CONSEP baixar as inscrições no sistema da CONSEP e isso 

ocorrerá em no máximo até 5 dias após o término das inscrições. 

2.4.14. Após a confirmação da inscrição, o candidato não poderá alterar o cargo e 

unidade administrativa pleiteada. 

2.4.15. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 30 

de Agosto de 2013 não serão aceitas. 

2.4.16. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento do correspondente 

bancário na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 

antecipadamente. 

2.4.17. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de devolução da importância 

paga em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do concurso, por 

conveniência ou interesse da administração municipal.  

2.4.18. O candidato após efetivar a sua inscrição deverá enviar para o email 

suporteconsep@gmail.com a cópia da carteira de identidade e CPF ou ainda enviar 

por sedex para o seguinte endereço: CONSEP – Consultoria e Estudos Pedagógicos 
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2.8. A Comissão Organizadora do Concurso publicará até dia 13 de Setembro de 2013, 

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. 

 
2. Das Provas 
2.1. O item 4.1 do Edital passa a vigorar com a seguinte redação:  

 
4.1. Da Prova Escrita – A prova será realizada dia 27.10.2013, a partir das 9:00 hs 

(horário local)  com três horas de duração, sendo este horário (9:00 hs) o limite para 

ingressar no local de aplicação das provas. Os locais de aplicação da prova objetiva 

serão divulgados até dia 21 de Outubro de 2013, na sede da Prefeitura de Barro e no 

site www.consep-pi.com.br. Caso o numero de candidatos inscritos supere a 

capacidade de espaço físico do Município, as provas serão realizadas em datas e 

horários a serem divulgados com antecedência mínima de 10 dias da realização da 

mesma.   

 
4.10.3. Os títulos de que trata o item 4.10.1. somente serão aceitos contados da data 

de conclusão do curso, mediante apresentação de Certidão ou Certificado de 

Conclusão do Curso  reconhecidos pelo MEC pelo qual o candidato está concorrendo, 

que deverá ser enviado junto com os títulos. 

 
3. Das Vagas Destinadas para Pessoas Portadores de Deficiência  
3.1. O item 10.3 do Edital 002/2013 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

10.3. No ato da inscrição via internet, o candidato portador de deficiência deverá 

declarar, na ficha de inscrição, essa condição e a deficiência de que é portador, 

enviando para a CONSEP (Rua Arlindo Nogueira,No. 333 N sala 309 – Centro – 

Teresina –PI, CEP: 64.000-390) o laudo médico, juntamente com o Requerimento 
de Candidatos com Necessidades Especiais conforme modelo constante no Anexo 

V, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referencia ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 

causa provável da deficiência. Não serão aceitos atestados ou declarações como 

comprovação de deficiência física. A data de postagem do envio do Laudo Médico 

será até dia 30 de Agosto de 2013. 

 
4. Os demais itens do Edital 001/2013 permanessem inalterados 

 
Barro (CE), 20 de Agosto de 2013 

 
Francisco Luis Tavares de Araújo 

Prefeito Municipal 


