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A empresa Planejar, responsável pela realização do Concurso Público da Câmara Municipal de Simões Filho, 

Bahia, EM ATENDIMENTO a recomendação nº 002/2016, SIMP nº 003.0.237379/2016, do Ministério Público 

da Bahia, através da Promotoria de Justiça em substituição desta Cidade, Comarca de Simões Filho, vem 

comunicar a todos os candidatos que serão reabertas as inscrições para novos interessados no período das 

10h00min. do dia 17/11 até às 23h59min. do dia 21/11/2016 via INTERNET e no horário das 09h00min às 

13h00min de FORMA PRESENCIAL e por procuração, no posto de inscrição no Prédio da Câmara Municipal de 

Simões Filho, situado na Praça da Bíblia, s/n°, Centro - Simões Filho-BA, exceto sábado e domingo; 

 

Reabertura do prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição: O candidato que desejar requerer a isenção da 

taxa de inscrição deverá fazê-lo no site www.planejarconcursos.com.br em link próprio de solicitação de isenção da 

taxa de inscrição via INTERNET: no período das 10h00min. do dia 17/11 até às 23h59min. do dia 20/11/2016 

de FORMA PRESENCIAL e por procuração: no horário das 09h00min às 13h00min, exceto sábado e 
domingo, no posto de inscrição no Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho, situado na Praça da Bíblia, s/n°, 

Centro - Simões Filho-BA, seguindo as orientações contidas no ANEXO I deste Edital. 

 

A Prova Objetiva e Entrega de Títulos marcados para o dia 20/11/2016 fica adiado para o dia 27/11/2016, 


 

Informa aos candidatos inscritos que todos deverão conferir seus dados a partir do dia 16 de Novembro de 2016, 

no site www.planejarconcursos.com.br, ficando assinalado aos interessados o período de 16 a 21 de Novembro 
de 2016 para possíveis reclamações pertinentes, como NOME, Nº R.G., DATA DE NASCIMENTO, havendo 

qualquer erro, deve imediatamente informar através do e-mail: cmsimoesfilho@gmail.com, para serem tomadas as 

devidas providências. Devido à reabertura das inscrições não será publicado os cargos dos candidatos para evitar 

saber a menor concorrência. Listagem no ANEXO II. 
 

Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar na Listagem, deverá enviar 

urgentemente o respectivo COMPROVANTE DE PAGAMENTO "digitalizado", mas os seguintes dados: NOME 

COMPLETO E DATA DE NASCIMENTO, para o e-mail: cmsimoesfilho@gmail.com, em atenção ao Setor de 
Banco de Dados para verificar o ocorrido junto ao Banco responsável pelo recolhimento das taxas de inscrição e 

terá um prazo de 24 horas para sua respectiva resposta. 

 

Os candidatos deverão adquirir informações a partir do dia 23 de Novembro de 2016, no site 

www.planejarconcursos.com.br, para saber, os locais e as salas que realizarão as provas objetivas, após a 

conferência, correção e atualização de dados. 

 
As demais condições do edital permanecem inalteradas. 
 
Simões Filho, 14 de novembro de 2016. 
 
 
 
PLANEJAR Consultoria e Planejamento 
Diretoria Técnica 
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