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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009

O Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público nº 01/2009 devidamente autorizado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Simões Filho, Estado da Bahia, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do 
Município, e demais legislação municipal, comunica a prorrogação do prazo de Inscrição do Concurso Público e retifi cação 
no Edital nº 01/2009 publicado em Diário Ofi cial dos Municípios do dia 19 de agosto de 2009, no site www.ba.tmunicipal.org.
br/camara/simoesfi lho.

I – DA PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

1. Ficam prorrogadas, até o dia 11/09/2009, as inscrições para o Concurso Público.

2. Para a realização das inscrições fi cam mantidas as normas estabelecidas no Edital de abertura do concurso nº 
001/2009.

II – RETIFICAÇÃO DO EDITAL

Onde se lê:

O candidato para Auxiliar de Taquigrafi a que atingir 400 (quatrocentas) palavras ou mais será considerado “APTO” e 
por conseqüência, receberá 100 pontos.

Ao candidato que não alcançar o mínimo de 400 (quatrocentas) palavras será atribuída nota zero (0) e, como conse-
qüência, o candidato será considerado “NÃO APTO” e estará reprovado.

Deve-se lê:

O candidato para Auxiliar de Taquigrafi a que atingir 200 (duzentas) palavras ou mais será considerado “APTO” e por 
conseqüência, receberá 100 pontos.

Ao candidato que não alcançar o mínimo de 200 (duzentas) palavras será atribuída nota zero (0) e, como conseqüência, 
o candidato será considerado “NÃO APTO” e estará reprovado.

Para mais informações, leia o Edital Normativo e editais complementares publicados no endereço eletrônico http://www.
asseplac.com.br e no Diário Ofi cial da Câmara Municipal de Simões Filho para mais informações.

Todas as demais disposições continuam inalteradas. E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente edital, que será 
afi xado no lugar público de costume de publicação dos atos ofi ciais da Câmara Municipal de Simões Filho.

Simões Filho, 09 de agosto de 2009.
Marcílio Galindo Pereira Lopes

Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho 
Romário Cardoso de Souza

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso 
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