
 
ESTADO DA PARAIBA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE 
         EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 

 
     
 

COMUNICADO 
        PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 
 

 
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, no estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais torna pública  a  
PRORROGAÇÃO do período de Inscrição e a ALTERAÇÃO da data de realização das Provas Objetivas,    do 
Concurso Público – Edital nº 01/2014, para provimento de vagas de diversos cargos que integram o quadro de 
servidores municipais, a serem contratados sob o regime jurídico estatutário, conforme Leis Municipais n.os 
921/2007 de 05 de novembro de 2007, 925/2007 de 11 de dezembro de 2007 e 926/2007 de 20 de dezembro de 
2007 mediante as condições estabelecidas neste Edital e legislação vigente, conforme informações a seguir:  

1. ALTERAR, NOS ITENS RELACIONADOS ÀS AO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
1.1. No item 3 – DAS INSCRIÇÕES, subitem 3.8, a data de encerramento do período de inscrição: 
 

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:  
3.8. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço 
eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), no período das 9 horas do dia 17 de fevereiro de 2014 às 23h59min do dia 
30 de março de 2014, observado o horário de Brasília. 

 

 
1.2. No item 4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, subitem 4.5, a data para envio do 
Laudo Médico: 
 

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:  
4.5. Para assegurar a concorrência às vagas reservadas, bem como o atendimento diferenciado durante a prova, 
o candidato com deficiência deverá encaminhar, até o dia 31 de março de 2014, via SEDEX ou correspondência 
com Aviso de Recebimento (AR) ao IBFC, Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da 
Serra – SP – CEP:06763-020, com a indicação “Laudo Médico e/ou Requerimento de Condições Especiais para 
Realização das Provas da Pref. de Alagoa Grande/PB”, os documentos a seguir: 

 
 
1.3. No item 5 - DA EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, a data para conferência da inscrição homologada: 
 

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 
5.1. A partir de 14 de abril de 2014 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico do IBFC 
(www.ibfc.org.br), na opção inscrições homologadas (efetivadas), se os dados da sua inscrição foram recebidos 
e o pagamento confirmado. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone (11) 4788.1430, de segunda a sexta-feira (úteis), das 9 
às 17 horas (horário oficial de Brasília), para verificar o ocorrido. 

 
 
1.4. No subitem - 6.2. DAS OUTRAS CONDIÇÕES, a data para envio da solicitação de condições especiais para 
realização das provas: 

 
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 
6.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais para a realização das 
provas, deverá encaminhar até o dia 31 de março de 2014, ao IBFC, via SEDEX, ao seguinte endereço: Rua 
Waldomiro Gabriel deMello, 86, Chácara Agrindus, Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-020, o requerimento de 
condição especial (Anexo II)devidamente preenchido e assinado. 



 
 
1.5. No ANEXO II – No requerimento para solicitação de atendimento de atendimento especial e/ou condições 
especiais para realização das provas, a data limite para postagem do referido documento. 
 

LEIA COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 
O laudo médico e a solicitação de Prova Especial e/ou condições especiais (se for o caso) deverão ser 
postados até o dia 31 de março de 2014.  
 
 

 
2. ALTERAR: 
2.1. NO ITEM 7 - DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 

Leia-se como segue e não como constou: 
7.1. A aplicação das Provas Objetivas está prevista para o dia 04 DE MAIO DE 2014 e será realizada na cidade 
de Alagoa Grande/PB, observado o disposto no subitem 1.8.1, nos períodos da manhã e tarde, conforme 
abaixo indicado: 
 
7.3. O Ato de Convocação confirmando o dia e horários de aplicação das provas, quando for o caso, será 
publicado no Diário Oficial do Município de Alagoa Grande/PB e disponibilizado no endereço eletrônico do 
IBFC (www.ibfc.org.br), a partir de 25 de abril de 2014. 
 

 
2. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital de Abertura das Inscrições Nº 01/2014 da 
Prefeitura do Município de Alagoa Grande/PB. 

 
 
 

HILDON RÉGIS NAVARRO FILHO 
PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE/PB 

 


