
 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - 01/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

O Município de Juazeiro/BA, através da Secretaria de Gestão de Pessoas, no 
uso de suas atribuições legais, conforme art. 19 da Lei Complementar nº 

020, de 1º de janeiro de 2017, torna público para conhecimento dos 
interessados, que foi realizada alteração do Edital Nº 001/2019, de 22 de 
fevereiro de 2019 – que trata do Processo Seletivo Simplificado ante a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, por tempo 
determinado para atender e manter os serviços essenciais da Secretaria 

Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Administração, nos termos 
do presente edital, assim como segue: 

 
Considerando o poder de Autoutela da Administração Pública: 
 

O item 2.1 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

2.1. As inscrições deverão ser realizadas, através do endereço eletrônico 
http://sesau2019.juazeiro.ba.gov.br/, no período de 22 de fevereiro a 
15 de março de 2019, mediante preenchimento do FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO. 
 

O item 2.2 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
2.2. Após a inscrição online, o candidato deverá apresentar o formulário de 

inscrição impresso já preenchido e todos os documentos comprobatórios em 
envelope devidamente lacrado, na Superintendência de Valorização do 

Servidor, situada na Orla II, antigo IFBA (ATRÁS DO CENTRO DE CULTURA 
JOÃO GILBERTO), no período de 25 de fevereiro a 18 de março de 2019. 
 

O item 2.8 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

2.8. Não serão admitidas quaisquer outras inscrições, sob qualquer 
condição ou pretexto, após às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de março de 
2019. 

 
 

 
O item 6. passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

ONDE SE LÊ: 

PROCEDIMENTOS PERÍODO 



Publicação do Edital 22 de fevereiro/2019 

Período de Inscrições 22 de fevereiro a 11 de 
março/2019 

Entrega da documentação 25 de fevereiro a 12 de 
março/2019 

Divulgação da lista dos inscritos 15 de março/2019 

Recurso à lista de inscritos 18 e 19 de março/2019 

Divulgação da lista final dos 

inscritos 

22 de março/2019 

Avaliação de Títulos e Experiência 
Profissional 

22 de março a 15 de abril/2019 

Divulgação dos Resultados 
Preliminares 

18 de abril/2019 

Recursos 22 e 23 de abril/2019 

Divulgação do resultado dos 

recursos 

29 de abril/2019 

Resultado Final 03 de maio de/2019 

 

LEIA-SE: 

PROCEDIMENTOS PERÍODO 

Publicação do Edital 22 de fevereiro/2019 

Período de Inscrições 22 de fevereiro a 15 de 
março/2019 

Entrega da documentação 25 de fevereiro a 18 de 
março/2019 

Divulgação da lista dos inscritos 22 de março/2019 

Recurso à lista de inscritos 25 e 26 de março/2019 

Divulgação da lista final dos 

inscritos 

29 de março/2019 

Avaliação de Títulos e Experiência 
Profissional 

29 de março a 23 de abril/2019 

Divulgação dos Resultados 
Preliminares 

24 de abril/2019 

Recursos 25 e 26 de abril/2019 

Divulgação do resultado dos 

recursos 

03 de maio/2019 

Resultado Final 07 de maio de/2019 

 
Juazeiro-BA, 11 de março  de 2018 

 

 

ANGELITA CAVALCANTE DE CARVALHO VIEIRA 

SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 


