
 
 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO  

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2020  

 ADITIVO Nº 003/2020 

 

A Prefeitura Municipal Paulo Afonso - BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. 

Apolônio Sales, 925, Centro, Paulo Afonso - BA, CEP: 48608-901, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Senhor Luiz Barbosa de Deus, no uso de suas atribuições legais, torna público 

o 3º Aditivo ao Edital nº 001/2020 conforme se segue:  

 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 5.765, o qual decretou Estado de Emergência no 

Município de Paulo Afonso; 

 

CONSIDERANDO aumento no número de casos de coronavírus no Município de Paulo Afonso; 

 

CONSIDERANDO ser dever da Administração Pública zelar pelo bem-estar da população em 

geral. 

 

CONSIDERANDO as orientações da Organização Mundial de Saúde sobre medidas para 

combater a disseminação do Covid19; 

 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que implica 

na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  

 

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 

 

 

DECIDE:  

 

 

Art. 1º - Fica adiada a aplicação das Provas Objetivas dos dias 06 e 07 de junho para os dias         

22 e 23 de agosto de 2020. 

 

Art. 2º -  Retificam-se os Requisitos/Escolaridade dos cargos: (48) Analista de Desenvolvimento 

Sociocultural Municipal (Analista em Educação Social) e (51) Analista de 

Desenvolvimento Sociocultural Municipal (Analista em Sociologia), incluindo-se a 

possibilidade de graduados em Ciências Sociais participarem do Certame para os 

aludidos cargos, conforme segue: 

-  

 

Cód. Cargo Carga 

Horária 

semanal 

Requisitos/Escolaridade Vencimento 

Base (R$) 

AC PCD 

48 Analista de 

Desenvolvimento 

Sociocultural 

Municipal  

-  

40h Ensino superior completo em 

Pedagogia, Sociologia, Ciências 

Sociais ou Educação Física com 

registro em Conselho de Classe quando 

exigido pela Legislação Federal. 

R$ 3.500,00 2 - 



 
Analista em Educação 

Social 

51 Analista de 

Desenvolvimento 

Sociocultural 

Municipal  

-  

Analista em Sociologia 

30h Ensino superior completo em 

Sociologia OU Ciências Sociais com 

registro em Conselho de Classe quando 

exigido pela Legislação Federal. 

R$ 3.500,00 1 - 

 

 

 

Art. 2º - Retifica-se o cronograma de atividades contido no CAPÍTULO I - DAS 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, passando a figurar como segue: 
 

 

5. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS* 

Período de inscrição 27 de fevereiro a 05 de maio de 2020 

Local de inscrição www.consulpam.com.br 

Solicitação de isenção 26 a 30 de março de 2020 

Resultado do pedido de isenção Até 08 de abril de 2020 

Recursos contra o resultado do pedido de 

isenção 

Dois dias úteis após a publicação 

Resultado do recurso contra resultado do 

pedido de isenção 

Até 15 de abril de 2020 

Homologação dos candidatos pagos e 

(confirmação das inscrições)  

 

Até 08 de maio de 2020 

Recurso contra Homologação dos candidatos 

pagos e (confirmação das inscrições) 

correções de dados e informações 

Dois dias úteis após a publicação 

Resultado do recurso contra a Homologação 

dos candidatos pagos e (confirmação das 

inscrições) correção de dados e informações 

Até 15 de maio de 2020 

Prova objetiva  

 

22 e 23 de agosto de 2020. 

 

Horário da prova A ser divulgado 

Gabarito preliminar da prova objetiva 24 de agosto de 2020. 

Recurso contra o gabarito preliminar Dois dias úteis após a publicação 

Resultado do recurso contra o Gabarito 

Preliminar 
Até 18 de setembro de 2020. 

Resultado Preliminar da Prova Objetiva Até 22 de setembro de 2020. 

Recurso contra a resultado Preliminar da 

Prova Objetiva 
Dois dias úteis após a publicação 

Resultado pós recursos da Prova Objetiva  Até 1º de outubro de 2020. 

Convocação para Prova Discursiva e Títulos Até 02 de outubro de 2020 

Data da prova discursiva e entrega de títulos 
11 de outubro de 2020. 

Obs.: A entrega de títulos ocorrerá no dia e turno da prova 

discursiva do candidato 

http://www.consulpam.com.br/


 
Horário da prova A ser divulgado 

Resultado da prova dissertativa e prova de 

títulos 
Até 30 de outubro de 2020. 

Recurso da prova de títulos e prova 

dissertativa com a solicitação do espelho da 

prova dissertativa. 

Dois dias úteis após a publicação 

Resultado pós recursos da prova dissertativa e 

Resultado pós recursos da prova de títulos. 
12 de novembro de 2020 

Resultado final 13 de novembro de 2020. 

Homologação 16 de novembro de 2020. 

 

 

 

Paulo Afonso /BA, 04 de maio de 2020. 

 

 

 

 

LUIZ BARBOSA DE DEUS 

Prefeito Municipal 

   


