ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
CNPJ: 13.654.439/0001-80
Praça Alpiniano Jose Alves, 11- CEP:47.750-000

EDITAL Nº 002 DE 27 DE JANEIRO DE 2020.
“Dispõe sobre a publicação da relação dos
candidatos com pedidos de isenção deferidos para
o Concurso Público da Prefeitura Municipal de
Brejolândia - Bahia.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLANDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, e respaldado no art. 37 da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988,
RESOLVE:

Publicar o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do concurso
público da Prefeitura Municipal de Brejolândia-Ba, que seguem relacionados em
anexo.
1.

2.
Os candidatos que tiveram seus pedidos deferidos já estão devidamente inscritos no
processo seletivo. Estes candidatos devem apenas aguardar a emissão do comprovante
definitivo de inscrição, a ser liberado na Área do Candidato a partir das 00.00 horas do dia 28
de janeiro de 2020.
3.
O candidato que teve seu pedido negado precisa gerar o boleto bancário na Área do
Candidato, e pagar a taxa de inscrição.
4.
Para inscreverem-se os Candidatos deverão acessar o seguinte endereço eletrônico:
http://sctconcursos.com.br (site da organizadora do Concurso Público, SCT Concursos) ou
acessar diretamente o www.brejolandia.ba.gov.br (página oficial sobre o Concurso) clicar no
ícone “Inscrições Online” e preencher corretamente todos os campos do formulário de
inscrição, imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento até a data de vencimento do
mesmo.
5.
O pagamento do Boleto Bancário é o único meio de confirmação da inscrição e será
feita automaticamente.
6.

O candidato só poderá pagar o Boleto Bancário até o dia 04 de fevereiro de 2020.

7.
Todos os atos inerentes a este Concurso Público encontram-se disponível no endereço
eletrônico http://sctconcursos.com.br.
Gabinete do Prefeito, em 27 de janeiro de 2020.

GILMAR RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
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