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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM / BAHIA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Edital: Nº 001/2021 

 
 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

Publicação do Extrato do Edital de abertura. 22/09/2021 

Período para solicitação de inscrição. 
Das 08h do dia 23/09 às 

23h59min do dia 04/10/2021 

Período para pagamento da taxa de inscrição. De 23/09 a 05/10/2021 

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição. De 23/09 e 24/09/2021 

Divulgação da Listagem de inscrição isenta da taxa de inscrição. 27/09/2021 

Interposição de recursos contra os indeferimentos do pedido de isenção. De 28/09 e 29/09/2021 

Divulgação da Listagem Final após análise de recurso dos pedidos de isenção da taxa de 

inscrição. 
30/09/2021 

Período para postagem de laudo médico. (Somente para solicitação de condição 

especial para realizar a prova objetiva e identificação de pessoa com necessidade 

especial). 

De 23/09 e 04/10/2021 

Divulgação da relação geral de candidatos inscritos. 13/10/2021 

Divulgação da relação de candidatos inscritos e do local de realização das provas 

objetivas. 
18/10/2021 

Aplicação da Prova Objetiva. 24/10/2021 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 25/10/2021 

Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas. 26/10 e 27/10/2021 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas 

Objetivas. 
03/11/2021 

Divulgação do Gabarito Definitivo das Provas Objetivas. 03/11/2021 

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas. 03/11/2021 

Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da Prova Objetiva. 04/11 e 05/11/2021 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra a pontuação da Notas da 

Prova Objetiva. 
08/11/2021 

Publicação do Resultado Final. 08/11/2021 

 
A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente no 
resultado ora apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do candidato, cargo ou 
localidade. Não será permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas. 
 

Todas as publicações serão divulgadas até às 18:00h da data estipulada, no site da PLANEJAR: www.planejarconcursos.com.br, e nos murais 
do átrio da Sede Administrativo Municipal, Centro – Cafarnaum / BA. 
 
O cronograma de execução do Processo Seletivo poderá ser alterado pela PLANEJAR e/ou pelo MUNICÍPIO DE CAFARNAUM, a qualquer 
momento, em havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou algo reivindicar em razão de 
alguma alteração. 

 
Cafarnaum/BA, 22 de Setembro de 2021. 

 
 

Sueli Fernandes de Souza Novais  
Prefeita Municipal 


