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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO/BA 
 

AVISO Nº 001/2015  
 

RECURSO CONTRA A LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E ADIAMENTO DA DATA 
DA PROVA 

 

Considerando os problemas técnicos que o site do IMA tem enfrentando junto a 

UOL HOST (hospedeiro do site), em que vários arquivos de inscrição e pagamento de 

candidatos foram indevidamente excluídos, o que tem levado à imprecisão no número de 

inscritos bem como tem trazido significativas dificuldades na divulgação da lista de 

inscrições deferidas; 

Tendo em vista as dificuldades que tal problema pode acarretar no dia da 

aplicação da prova, já que gera incerteza quanto ao número de provas necessárias para 

cada cargo; 

Prezando pela comodidade dos candidatos, organização, máxima lisura e 

transparência necessárias a realização de um concurso público; 

Considerando, ainda, os termos do Aviso nº 001/2015, publicado na página do 

IMA referente ao Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Remanso, em que a data da 

prova foi adiada para o dia 08/02/2015 e com o intuito de evitar datas conflitantes para 

candidatos já inscritos no Teste Seletivo; 

 

 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Remanso/BA AVISA que, devido à situação acima explicada, o candidato que fez sua 

inscrição e o nome não consta na lista preliminar de inscritos tem prazo entre os dias  

09/02  a 17/02/2015 para recorrer e comprovar sua inscrição, por meio de uma das 

seguintes formas: 

 

a) Por e-mail: Enviar os seguintes documentos até a meia noite da data limite, 

para o e-mail ima.remanso2014@outlook.com, sendo que tal e-mail deve ser 

titulado como “INSCRIÇÃO – RETIFICAR”: Comprovante de Pagamento de 
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inscrição escaneado; e informar os Dados: Nome, Cargo, RG, Telefone para 

contato, CPF, endereço residencial e de e-mail; 

 

b) Presencialmente: Se dirigir ao “Centro Empresarial Julião Soares”, 

endereçado na Avenida Piauí, nº 279, loja 02, na Cidade de Remanso – BA  , 

nos horários de 08:00 às 12:00h e de 14:00 às 17:30, portando Comprovante 

de Pagamento de inscrição e devendo procurar os representantes do Instituto 

Machado de Assis; 

 

 

c) Por telefone: Ligar para os telefones (86) 3303-3146/ (86) 9511-0198 no 

horário de 08:00 às 12:00h e de 14:00 às 17:30, e seguir as instruções de 

nossas atendentes. 

 

Assim, a lista de inscrições definitiva será divulgada no dia 19/02/2015. 

Informamos ainda que, por conta de toda logística advinda dos problemas 

acima relatados, A DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA DO CONCURSO PÚBLICO FICA 

ADIADA PARA 22.02.2015 (DOMINGO). 

 

Sem mais para o momento e certos da compreensão e colaboração dos 

candidatos.  

 

Teresina, 29 de janeiro de 2015. 

Comissão Organizadora do Concurso 


