
 
 

Segunda

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

O Presidente da Comissão Especial, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal, em obediência ao Edital n.º 001/2014 do PSS 005/2014

período das inscrições, fica estabelecido a mudança no cronograma do Processo Seletivo Simplificado destinado a seleção 

de candidatos para o preenchimento de vagas e formação d

Excepcional Interesse Público da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Alagoinhas.

 

 

ATIVIDADES

Lançamento do Extrato do Edital 

Período de inscrições dos candidatos - PRORROGADAS

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição

Divulgação das inscrições isenta da taxa de inscrição

Divulgação da relação de candidatos inscritos

Divulgação da relação de candidatos por sala e do local de

provas objetivas 

Prova Objetiva 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetiv

Interposição de recursos contra os gabaritos da Provas Objetivas

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os 

 provas Objetivas 

Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito Definitivo das

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas

Entrega dos Títulos 

Interposição de recurso contra notas da prova 

Prova Prática – Motorista 

Divulgação do Resultado das Provas de Títulos

Interposição de recurso contra o resultado da Avaliação de

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o 

 Avaliação de Títulos 

Publicação do Resultado Final para Homologação

 

De acordo com a nova redação, permanecendo inalterados os demais itens e

 

E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente edital, que será afixado no lugar público de costume de publicação dos 

atos oficiais da Prefeitura Municipal de Alagoinhas

Alagoinhas

Segunda-feira, 22 de dezembro de 2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 05/2014-SEMAS 

    

NOVO CRONOGRAMANOVO CRONOGRAMANOVO CRONOGRAMANOVO CRONOGRAMA    

O Presidente da Comissão Especial, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo Chefe do Poder Executivo 

l n.º 001/2014 do PSS 005/2014-SEMAS, torna público que devido a prorrogação do 

período das inscrições, fica estabelecido a mudança no cronograma do Processo Seletivo Simplificado destinado a seleção 

de candidatos para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para atender necessidade Temporária de 

Excepcional Interesse Público da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Alagoinhas.

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS

ETAPA REAL

PRORROGADAS ETAPA REALIZADA

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição ETAPA REALIZADA

Divulgação das inscrições isenta da taxa de inscrição ETAPA REALIZADA

inscritos 29 de Dezembro de 2014 

Divulgação da relação de candidatos por sala e do local de realização das  
05 de Janeiro de 2015 

11 de Janeiro de 2015

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar) 12 de Janeiro de 2015

Interposição de recursos contra os gabaritos da Provas Objetivas 13 e 14 de Janeiro de 2015

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das 
21 de Janeiro de 2015

ação do Resultado Oficial do Gabarito Definitivo das Provas Objetivas 21 de Janeiro de 2015

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas 21 de Janeiro de 2015

22 e 23 de Janeiro de 2015

Interposição de recurso contra notas da prova objetiva 22 e 23 de Janeiro de 2015

25 de Janeiro de 2015

Divulgação do Resultado das Provas de Títulos 26 de Janeiro de 2015

Interposição de recurso contra o resultado da Avaliação de Títulos 27 e 28 de Janeiro de 2015

gação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado da 
30 de Janeiro de 2015

Publicação do Resultado Final para Homologação 30 de Janeiro de 2015

De acordo com a nova redação, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado.

E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente edital, que será afixado no lugar público de costume de publicação dos 

Alagoinhas. 

 
 

 

Alagoinhas-Bahia, 22 de dezembro de 2014 

 
 

Antonio Alves Pereira 

Presidente da Comissão 

 

 

O Presidente da Comissão Especial, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo Chefe do Poder Executivo 

SEMAS, torna público que devido a prorrogação do 

período das inscrições, fica estabelecido a mudança no cronograma do Processo Seletivo Simplificado destinado a seleção 

e cadastro reserva para atender necessidade Temporária de 

Excepcional Interesse Público da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Alagoinhas. 

DATAS PREVISTAS 

ETAPA REALIZADA 

ETAPA REALIZADA 

ETAPA REALIZADA 

ETAPA REALIZADA 

29 de Dezembro de 2014 - Retificado 

05 de Janeiro de 2015 - Retificado 

11 de Janeiro de 2015 

12 de Janeiro de 2015 

13 e 14 de Janeiro de 2015 

21 de Janeiro de 2015 

21 de Janeiro de 2015 

21 de Janeiro de 2015 

22 e 23 de Janeiro de 2015 

22 e 23 de Janeiro de 2015 

25 de Janeiro de 2015 

26 de Janeiro de 2015 

27 e 28 de Janeiro de 2015 

30 de Janeiro de 2015 

30 de Janeiro de 2015 

subitens do edital supracitado. 

E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente edital, que será afixado no lugar público de costume de publicação dos 

 


