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6ª ERRATA DE CORREÇÃO AO EDITAL 
 
 

 

Errata de Correção nº 06 ao Edital nº 001/2011, publicado no DOM 

nº 1839/11, de 25/01/2011, que rege o Concurso Público para 

preenchimento de cargos das Secretarias Municipais da Prefeitura 

Municipal de Barras-PI. 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRAS-PI, no uso de suas atribuições legais, torna pública a presente retificação do Edital 

001/2011, datado de 18 de janeiro de 2011 e errata n.º 01 de 27 de janeiro de 2011, errata n.º 02, de 07 de fevereiro de 2011, errata n.º 03, 

de 17 de fevereiro de 2011, errata n.º 04, de 25 de março de 2011, errata n.º 05, de 16 de maio de 2011, do Concurso Público com vistas o 

preenchimento de vagas para os cargos do quadro permanente de pessoal de acordo de acordo com a Lei Municipal n.º 580, de 

30/12/2010 para as Secretarias de Administração, de Assistência Social, de Saúde, de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e de 

Educação da Prefeitura Municipal de Barras, sob o Regime Celetista, obedecidas às normas da Lei Orgânica do Município e suas alterações, 

e demais disposições legais aplicáveis à espécie e se regerá de acordo com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante 

deste Edital. O Edital nº 001/2011 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

O ITEM 9 PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 
 
 

9.1 Os gabaritos e as questões das Provas Escritas Objetivas aplicadas, para fins de recursos, estarão disponíveis no endereço 

eletrônico www.funadacaocajuina.org.br a partir do dia 15 de agosto de 2011. 

9.2 O candidato poderá interpor, individual ou coletivamente, um único recurso por questão, relativo à contestação do gabarito 

ou da  elaboração  de  questões  da  Prova  Escrita  Objetiva,  utilizando-se  de  formulário  próprio  para  interposição  de 

recurso, disponível no site www.fundacaocajuina.org.br devidamente fundamentado e dirigido à Comissão Organizadora do  

Concurso  Público,  e  entregue nos dias 17 e 18 de agosto de 2011, no horário das 08h às 11h e das 14h às 17h, na cidade 

de Barras, na Rua Gal. Taumaturgo de Azevedo, 491 – Centro. 

9.3 Os  recursos  serão  examinados  pela  Comissão  Elaboradora  das  respectivas  especialidades,  o  que  constitui  a última  

instância  para  recurso,  sendo  a  Comissão  soberana  em  suas  decisões,  razão  pela  qual  não  caberão recursos adicionais.  

9.4 Se, do  exame  dos  recursos  resultar  anulação  de  questão,  os  pontos  a  esta  correspondentes  serão  atribuídos  a  todos os 

candidatos que prestaram as provas, independentemente da autoria da formulação do recurso.  

9.5 Se houver modificação no Gabarito Preliminar decorrente dos recursos, a prova será corrigida de acordo com o Gabarito Oficial.  

9.6 Serão  desconsiderados  os  recursos  remetidos  via  postal,  fax  ou  por  meio  eletrônico  ou  em  desacordo  com o subitem 

9.2.  

9.7 Os resultados dos recursos serão divulgados observando-se o Cronograma de Execução - Anexo VII deste Edital. 
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INCLUI-SE O ITEM 17:  
 
17 CARTÃO DE INFORMAÇÃO 

 
17.1 O candidato deverá imprimir o Cartão de Informação, GARANTIA DA EFETIVAÇÃO DE SUA INSCRIÇÃO, no qual constarão 

as informações de data, de horário e do local de realização de sua Prova Escrita Objetiva, que estará disponível até o dia 08 de 

agosto de 2011, no endereço eletrônico www.fundacaocajuina.org.br.   

17.2 O candidato obriga-se a conferir todos os dados pessoais constantes do Cartão de Informação (nome completo, número do 

documento de identificação, data de nascimento e sexo). Havendo divergência, solicitar a correção no dia da realização da Prova 

Escrita Objetiva através de formulário específico que estará a disposição na Sala de Aplicação de Prova. 

17.3 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 5.2 deverá arcar, exclusivamente, com as 

consequências advindas de sua omissão.  

 

 
O ANEXO VII PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 
 
 

ANEXO VII 
EDITAL N.º 001/2011 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barras-PI, 22 de junho de 2011 

 

 
_________________________________________________________ 

Prefeito Municipal de Barras 

ATIVIDADE DATA 

Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva. Até o dia 08/08/2011 

Aplicação das provas Objetivas. 14/08/2011 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 15/08/2011 

Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas  17 e 18/08/2011 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das 

provas Objetivas. 
Até o dia 29/08/2011 

Divulgação do Resultado Oficial do Gabarito das Provas Objetivas 30/08/2011 

Divulgação do Resultado das Provas Objetivas e Convocação para a prova de 

títulos 
01/09/2011 

Período para entrega dos Títulos. 08 e 09/09/2011 

Prova Prática para os cargos de Músico e Tratorista. 08 e 09/09/2011 

Divulgação do resultado da Prova de Títulos. 16/09/2011 

Divulgação do resultado da Prova Prática de Músico e Tratorista. 16/09/2011 

Interposição de recurso contra o resultado da Avaliação de Títulos. 19 e 20/09/2011 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado da 

Avaliação de Títulos. 
Até o dia 23/09/2011 

Publicação do resultado Final.  Até 28/09/2011 


