PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA - BAHIA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 01/2013

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRITIBA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a
Constituição Federal, a Constituição do Estado da Bahia, a Lei
Orgânica do Município e a Súmula 473, do STF, resolve retificar o
Edital de Convocação para Prova Prática de Guarda Municipal, em
razão das inconsistências existentes no referido instrumento
convocatório, onde consta “prova de títulos”, quando deveria
constar “prova prática”. Passando o referido Edital a ter a seguinte
redação:

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
O Prefeito Municipal de Piritiba, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, através da comissão do
processo seletivo, mediante as condições estipuladas no
Edital de Abertura das Inscrições nº 01/2013,
CONVOCA os candidatos inscritos no Processo Seletivo
Público da Prefeitura de Piritiba nos cargos de Guarda
Municipal, para PROVA PRÁTICA de acordo o que
segue:
.

1- A Prova Prática é de caráter eliminatório e terá
como parâmetro o resultado de “apto”, quando o
candidato está classificado e “inapto” quando o
candidato está desclassificado e eliminado do
processo seletivo. A ela serão submetidos os
candidatos inscritos não eliminados na Prova
Objetiva de Conhecimentos, ou seja, os que

alcançaram 50 pontos.
.

2- Os candidatos não eliminados na Prova Objetiva
deverão se apresentar no Ginásio de Esportes
Governador César Borges, localizado na Avenida
Joaquim Sampaio Neto, na cidade de Piritiba,
Bahia, no dia 25 de agosto de 2013, às 9:00 horas,
devendo chegar com 30 (trinta) minutos de
antecedência e munidos de atestado médico e
documentos pessoais conforme as determinações
dos itens 6.6.4. até 6.6.6. do edital de abertura de
inscrições.

.

3- Somente poderão se submeter à prova prática os
candidatos que entregarem os documentos
necessários pessoalmente, e que estejam
presentes no horário e dia designados para
realização da mesma.”

Permanecem válidas as demais orientações contidas no
edital do processo seletivo e demais publicações já
realizadas.
Piritiba, Bahia, 21 de agosto de 2013.
________________________________________________
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO

