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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA – PE 
ADITIVO Nº 001/2020, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, 
torna público o presente Aditivo nº 001/2020 ao Edital nº 001/2020, de 17 de março de 2020, referente 
ao CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento dos cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
ACS e de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE, e dos que vierem a vagar e dos que forem criados 
durante o prazo de validade deste Concurso Público, e formação de cadastro de reserva, conforme 
especificado a seguir. 
 
 

ADITIVO Nº 001/2020 ao EDITAL nº 001/2020, de 17 de março de 2020. 
 
 

1. REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES, o qual passa a ser das 10h do dia 17 de dezembro 
de 2020 às 23h59m do dia 17 de janeiro de 2021.  

 
2. Por força da reabertura do período de inscrição, ficam atualizadas as datas previstas nos 

subitens e Anexo abaixo especificados: 
 

3.11.3. O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser preenchido de 

acordo com o formulário constante do ANEXO V deste Edital, o qual deverá ser enviado 

juntamente da documentação exigida nos subitens 3.11.1.1 e 3.11.2, em vias digitalizadas, no 

período de 17 a 22 de dezembro de 2020, de acordo com as instruções abaixo. 

 

3.11.3.1. Para fins de pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá ter 

realizado sua inscrição, obrigatoriamente, entre os dias 17 a 22 de dezembro de 2020.   

 

3.11.3.2 O candidato inscrito entre os dias 17 a 22 de dezembro de 2020, que deseja 

requerer a isenção de sua taxa de inscrição, deverá acessar a página do Concurso no 

endereço eletrônico www.idib.org.br, em específico o link disponível para essa 

solicitação, durante o período de 23 a 25 de dezembro de 2020, para formalizar sua 

solicitação. 

 

 11.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Ipojuca-PE, podendo ser utilizadas 
cidades circunvizinhas à mesma cidade, dependendo da necessidade, com data prevista para 
o dia 11 de abril de 2021, em locais e horários que serão divulgados oportunamente no 
endereço www.idib.org.br. 
 
 

ANEXO IV  
  
As Provas serão aplicadas no dia 11 de abril de 2021 nos turnos da manhã (09h) e da tarde 

(15h), atendendo ao PREVISTO no quadro abaixo:  

 

   

http://www.idib.org.br/
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TURNO DA PROVA CARGOS 

TURNO: MANHÃ 
das 09:00 às 12:00 HORAS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS 

TURNO: TARDE 
das 15:00 às 16:00 HORAS 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 

 
 

3. Todas as demais disposições contidas no Edital nº 001, de 17 de março de 2020, permanecem 
inalteradas. 

 
Ipojuca/PE, 17 de dezembro de 2020. 

 
 

 
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 

https://www.grancursosonline.com.br/assinatura-ilimitada

