
ESTADO DA BAHIA 
REGIÃO METROPOLITANA 

PREFEITURA MUNICIPAL POJUCA/BA 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2020-18/03/2020 

 

EDITAL DE EXCLUSÃO DO CARGO DE ARQUIVISTA DO CONCURSO 

PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE POJUCA/BA. 

 

O MUNICÍPIO DE POJUCA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
faz saber que FICAM EXCLUÍDAS DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 
001/2020, as vagas para o cargo 200-ARQUIVISTA. 
 
Os candidatos que tiveram inscrições confirmadas mediante pagamento dos 
boletos deverão manifestar o desejo de alteração de cargo ou ressarcimento do 
valor da taxa de inscrição paga, na forma do anexo deste Edital. Os candidatos 
inscritos mediante isenção da taxa de inscrição deverão manifestar o desejo de 
alteração de cargo. 
 
Ficam reabertas, nos dias 11 e 12 de maio de 2020, no site 
https://www.concepcaoconsutoria.com.br, as inscrições para todos os cargos, 
na forma do edital 001/2020, publicado no dia 18 de março de 2020, exceto cargo 
200-Arquivista. 

 

Pojuca/BA, 05 de maio de 2020. 

Carlos Eduardo Bastos Leite 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.concepcaoconsutoria.com.br/


ESTADO DA BAHIA 
REGIÃO METROPOLITANA 

PREFEITURA MUNICIPAL POJUCA/BA 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2020-18/03/2020 

 

Anexo (a ser preenchido exclusivamente pelo candidato inscrito). 

Os candidatos que tiveram inscrições confirmadas mediante pagamento dos 
boletos deverão, até o dia 12 de maio de 2020, manifestar o desejo de alteração 
de cargo ou ressarcimento do valor da taxa de inscrição paga. 
 
1 - Alteração para o cargo de Código _____ Nome do Cargo________________    
     

Opção Código Cargo 

(  ) 201 Fiscal Ambiental 

(  ) 202 Guarda Civil Municipal 

(  ) 203 Técnico em Enfermagem 

(  ) 204 Técnico Paisagista 

(  ) 205 Topografo 

 

NOME COMPLETO:  

CPF:                                                             DATA DE NASCIMENTO:                                

CARGO ALTERADO PARA:  

OU 
2 - Ressarcimento do valor da taxa de inscrição paga. 
NOME COMPLETO:  

CPF:                                                             DATA DE NASCIMENTO:                                

RG:  

CARGO: 200-Arquivista 

VALOR DA TAXA: (  ) R$ 80,00 (oitenta reais) 

Depósito em ( ) Conta Corrente ( ) Poupança - Esta conta deve ser do próprio candidato 

Banco:  

Agência:                                    Conta:                                         Operação:  

 

O pagamento dos valores ressarcidos será efetuado no prazo de até 30 
(TRINTA) dias úteis, através de transferência bancária para a conta corrente / 
poupança nominal do candidato solicitante, conforme informações registradas 
na planilha acima. 
O presente anexo deverá ser preenchido, assinado, digitalizado e encaminhado 
por e-mail para: concepcao@concepcaoconcursos.com.br 
Declaro estar ciente do ressarcimento da taxa de inscrição, ou alteração do 
cargo, bem como dos termos deste Edital, que excluiu o cargo 200-Arquivista, 
do Concurso Público - Edital nº 001/2020, para nada ter a reclamar, renunciando 
a qualquer direito que diga respeito ao referido certame. 

Termos em que pede deferimento.  
 

Pojuca/BA, _____ de maio de 2020. 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Candidato Requerente 


