DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MU NICIPAL
Gabinete da Pr efeita

TORNA PÚBLICO A REMARCAÇÃO DA APLICAÇÃO DE PROVAS PARA
PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE PROFESSOR DE LÍGUA PORTUGUESA,
SOCIOLOGIA, INGLÊS, LIBRAS e DANÇA PARA O CONCURSO PÚBLICO
EDITAL PMDD Nº 001/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA.

COMUNICADO N.º 03

A PREFEITA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, bem como nas Leis Municipais
n.ºs 274/2005, de 03/11/2005 e 390/2013, de 21/03/2013, através da Comissão Examinadora e
Organizadora do Concurso Público designada pelo Decreto nº. 1.425/2015, em cumprimento
ao quanto disposto no art. 37, da Constituição Federal, bem como ante os acontecimentos
registrados no dia de aplicação das provas (06 de dezembro de 2015) esclarece e TORNA
PÚBLICO que:
As provas destinadas aos candidatos do concurso público para a Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila, Edital PMDD n.º 001/2015 referentes às vagas de PROFESSOR DE LÍNGUA
PORTUGUESA e SOCIOLOGIA, INGLÊS, LIBRAS e DANÇA realizadas na referida
data restam anuladas, tendo em vista os episódios isolados nas unidades escolares estaduais
Professor Edilson Souto Freire e Luiz de Moura Bastos, respectivamente.
As provas acima referidas serão aplicadas em nova data, sendo esta o dia 20 de dezembro do
corrente ano, em conformidade com os ditames do Edital n.º 001/2015, e a fim de garantir a
observância dos Princípios Constitucionais da Administração Pública.
Com a alteração do cronograma, o resultado definitivo das provas também passou a ter nova
data a que será divulgada oportunamente após a nova aplicação.
Aos inscritos, surge a oportunidade de incrementar a preparação para se tornar servidor
público municipal, sendo certo que deverão os candidatos interessados observar o quanto
disposto nos itens 12.1 e 12.2 do Edital PMDD n.º 001/2015, “12.1 O acompanhamento das
publicações referentes ao Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato;
12.2 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumado o Concurso Público, fato que será mencionado em retificação, sob
a forma de Edital a ser publicado no mural da Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila e no site
da empresa organizadora do Concurso Público.”, com o intuito de saber o local, o horário e
data de realização das provas referentes aos cargos acima referidos.

Gabinete da Prefeita, Dias d’Ávila/BA, 07 de Dezembro de 2015.
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