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                       PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO 
                           Rua Irineu Machado de Macedo, nº 10, Centro Administrativo 
                           Centro - Lajedinho/BA  
                           CNPJ Nº 13.810.544/0001-60 – Telefone: (75) 3327-2126 

_________________________________________________________________________________________________
Concurso Público - Prefeitura Municipal de Lajedinho

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO 
QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAJEDINHO – BA. 

A Prefeitura Municipal de Lajedinho - Estado da Bahia, e a Planejar Consultoria, em cumprimento ao que 
determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, por intermédio da Comissão Fiscalizadora do Concurso 
Público nomeada pelo Decreto nº 003/2019, RESOLVE, em virtude dos problemas técnicos no pagamento e 
compensação dos boletos do sistema de cobrança da instituição bancária responsável, 

TORNAR PÚBLICO 

A PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA do concurso público instituído pelo 
Edital nº 001/2019. 

1. Ficam prorrogadas as inscrições até às 23h59min do dia 16 de Abril de 2019. 

1.1. O pagamento do boleto bancário deverá ser feito no horário de expediente bancário do primeiro dia útil 
posterior ao encerramento das inscrições (17 de Abril de 2019). 

2. Fica alterado o cronograma de execução de concurso público, nos termos: 

EVENTOS DATAS LOCAIS HORÁRIOS 

Período de inscrições 11/03/2019 a 
16/04/2019 

Via internet, no site: 
www.planejarconcursos.com.br ou de forma presencial 
na sede do Centro de Referência em Assistência Social 

(CRAS) do município 

Das 08h00min do dia 11/03/2019 
até às 17h00min do dia 

16/04/2019 

Período para entrega ou postagem do laudo médico 
(somente para solicitação de condição especial para 
realizar a prova objetiva e identificação de pessoa 
com deficiência) 

11/03/2019 a 
16/04/2019 

Via internet, no site: 
www.planejarconcursos.com.br ou de forma presencial 
na sede do Centro de Referência em Assistência Social 

(CRAS) do município 

Das 08h00min do dia 11/03/2019 
até às 17h00min do dia 

16/04/2019 

Último dia para pagamento do valor da inscrição. 17/04/2019 Rede bancária Expediente bancário 

Divulgação da relação das inscrições deferidas 19/04/2019 Via Internet, no site: 
www.planejarconcursos.com.br e mural da PML A partir de 10 horas 

Prazo para recurso quanto ao indeferimento das 
inscrições e correção de dados 

20/04/2019 e 
21/04/2019 

Via internet, no site: 
www.planejarconcursos.com.br -- 

Divulgação do resultado final das inscrições 
deferidas e das respostas aos recursos. 23/04/2019 Via Internet, no site: 

www.planejarconcursos.com.br e mural da PML A partir de 10 horas 

Publicação no Diário Oficial do Município (DOM) do 
Edital de Convocação para realização da 1ª Etapa - 
Provas Objetivas e entrega dos títulos – 2ª Etapa 

23/04/2019 Via Internet, no site: 
www.planejarconcursos.com.br e no site do DOM - 

Emissão do cartão de convocação para a Prova 
Objetiva 23/04/2019 Exclusivamente via Internet, no site: 

www.planejarconcursos.com.br A partir de 10 horas 

3. Ficam mantidas as demais cláusulas estabelecidas no Edital nº 001/2019 e suas retificações. 

4. O candidato que tiver problemas para realizar o pagamento do boleto bancário deverá solicitar a 2ª via do 
boleto, devendo tomar esta providência dentro do prazo hábil para pagamento. 

Lajedinho (BA), 04 de Abril de 2019. 

Marcos Souza da Mota 
Prefeito 




