
 
 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO  

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2020  

 ADITIVO Nº 002/2021 

 

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 Aditivo 002/2021 ao Edital nº 001/2020 conforme se segue:  

 

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; 

 

CONSIDERANDO a recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia; 

 

CONSIDERANDO a decisão proferida no Mandando de Segurança MS nº 8000505-

14.2021.8.05.0191 que determinou a suspensão dos efeitos do Art. 3º do Aditivo 001/2021, a fim 

de ser mantida a disposição do item 5, do capitulo VII – da PROVA DISSERTATIVA, constante 

no edital 001/2020;    

 

 

DECIDE:  

 

 

Artigo 1º - Fica REVOGADO o Art. 3º do aditivo 001/2021 publicado em 21 de janeiro de 2021, 

voltando o item 5. do CAPÍTULO VII – DA PROVA DISSERTATIVA ter a seguinte redação: 

 

5. Somente realizarão as provas dissertativas os candidatos aprovados nas Provas 

objetivas, classificados até 5 (cinco) vezes o número de vagas da ampla concorrência 

estabelecidos no Anexo I, respeitados os candidatos empatados na última nota, ficando os 

demais candidatos reprovados e eliminados do concurso para todos os efeitos.  

 

 

Artigo 2º - Tendo em vista a alteração das datas de aplicação da Provas Dissertativa, a Consulpam 

em comum acordo com a Comissão elaborou novo cronograma com as datas das próximas etapas 

do certame, conforme segue:  

 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS* 

Convocação para Prova Discursiva e Títulos Até o dia 18 de março de 2021 

Data da prova discursiva e entrega de títulos 
18 de abril de 2021. 

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

discursiva do candidato 

Horário da prova A ser divulgado 

Resultado da prova dissertativa e prova de 

títulos 
Até 03 de maio de 2021. 

Recurso da prova de títulos e prova 

dissertativa com a solicitação do espelho da 

prova dissertativa 

Dois dias úteis após a publicação 



 
Resultado do recurso da prova dissertativa 

com a solicitação do espelho da prova 

dissertativa e prova de títulos 

Até 14 de maio de 2021 

Resultado final 19 de maio de 2021 

Homologação 19 de maio de 2021 

 

 

Artigo 3º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2020.  

 

 

 

Paulo Afonso /BA, 08 de março de 2021. 

 

 

Luiz Barbosa de Deus 

Prefeito Municipal 

   


