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PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2011 

O Prefeito do Município de Angical-BA,  no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pela 

Lei Orgânica Municipal, mediante as condições estipuladas no Item 2.5 do  Edital de Abertura n° 01/2011 e 

demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, as alterações no cronograma do concurso, sendo as 

seguintes: 

 

1º  Ficam alterados os itens, 4.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.5 e 13.1 do edital: 

Onde se lê:  

4.1   As inscrições estarão abertas no período, compreendido entre 08:00h do dia 12/01/2012 e às 18:00h 

do dia 31/01/2012, no endereço eletrônico www.statusnet.com.br/concursos.  

Ler-se-á:  

4.1   As inscrições estarão abertas no período, compreendido entre 08:00h do dia 17/01/2012 e às 18:00h 

do dia 03/02/2012, no endereço eletrônico www.statusnet.com.br/concursos.  

 

Onde se lê:  

5.3.3 O pagamento da Taxa de Inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 01 de 

fevereiro de 2012.  

Ler-se-á:  

5.3.3 O pagamento da Taxa de Inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 06 de 

fevereiro de 2012.  

 

Onde se lê:  

5.3.4 A Status Consultoria e Assessoria Publica, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de 

pagamento com data posterior a 01 de fevereiro de 2012. 

Ler-se-á:  

5.3.4 A Status Consultoria e Assessoria Publica, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de 

pagamento com data posterior a 06 de fevereiro de 2012. 

 

Onde se lê:  

5.5 A lista dos candidatos estarão disponíveis no endereço eletrônico www.statusnet.com.br/concursos, a 
partir do dia 07 de fevereiro de 2012.  
Ler-se-á:  

5.5 A lista dos candidatos estarão disponíveis no endereço eletrônico www.statusnet.com.br/concursos, a 
partir do dia 13 de fevereiro de 2012.  

Onde se lê:  

13.1  As provas OBJETIVAS serão realizadas no dia  19  DE FEVEREIRO DE 2012, podendo ser aplicadas no 

turno matutino e/ou vespertino nas Escolas Públicas do Município de Angical  de acordo com a quantidade 

de inscritos, conforme Edital de Convocação a ser publicado no quadro de avisos da Prefeitura, situada à  

Rua Durvalmerindo Bandeira Coité, Nº 01 - Centro,  Angical – BA  e  no endereço eletrônico: 

www.statusnet.com.br/concursos. 

Ler-se-á:  

13.1  As provas OBJETIVAS serão realizadas no dia  26  DE FEVEREIRO DE 2012, podendo ser aplicadas no 

turno matutino e/ou vespertino nas Escolas Públicas do Município de Angical  de acordo com a quantidade 

de inscritos, conforme Edital de Convocação a ser publicado no quadro de avisos da Prefeitura, situada à  
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Rua Durvalmerindo Bandeira Coité, Nº 01 - Centro,  Angical – BA  e  no endereço eletrônico: 

www.statusnet.com.br/concursos. 

 

2º  Fica alterado no ANEXO IV - CRONOGRAMA DO CONCURSO 

Onde se lê:  

EVENTOS  DATAS PREVISTAS 

Período de Inscrições pela INTERNET 12/01/2012 a 31/01/2012 

Data limite para pagamento do boleto bancário 01/02/2012 

Publicação da lista de candidatos com inscrições efetivadas 07/02/2012 

Divulgação da lista com os locais para realização das provas 
objetivas 

13/02/2012 

Realização das provas objetivas 19/02/2012 

Divulgação do gabarito 21/02/2012 

Período para encaminhamento de recurso conta a prova 
objetiva 

22/02/2012 a 23/02/2012 

Divulgação do gabarito após recurso 05/03/2012 

Divulgação da lista de candidatos aprovados na prova 
objetiva  

08/03/2012 

 

Ler-se-á:  

EVENTOS  DATAS PREVISTAS 

Período de Inscrições pela INTERNET 17/01/2012 a 03/02/2012 

Data limite para pagamento do boleto bancário 06/02/2012 

Publicação da lista de candidatos com inscrições efetivadas 13/02/2012 

Período para encaminhamento de recurso conta 
indeferimento de inscrições 

14/02/2012 a 15/02/2012 

Divulgação da lista com os locais para realização das provas 
objetivas 

20/02/2012 

Realização das provas objetivas 26/02/2012 

Divulgação do gabarito 28/02/2012 

Período para encaminhamento de recurso conta a prova 
objetiva 

29/02/2012 a 01/03/2012 

Divulgação do gabarito após recurso 08/03/2012 

Divulgação da lista de candidatos aprovados na prova 
objetiva  

09/03/2012 
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3º Permanecem inalterados os demais itens do referido Edital. 
 
 
Angical-BA, 03 de janeiro de 2012. 
 
 

GILSON BEZERRA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 


