Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Concurso Público para Cargos Estatutários Permanentes da Prefeitura Municipal de
Barra Mansa
Edital no 01/2020
Divulgação da "Relação Final das Inscrições Homologadas”
1 - Encontra-se disponível, na página do concurso, em Publicações, a partir das 9h do dia
09/11/2020, a "Relação Final das Inscrições Homologadas”, contendo a relação dos
candidatos COM SUA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO CONFIRMADA, OU SEJA, APTOS A
REALIZAR A PROVA OBJETIVA.

No dia 16/11/2020, será divulgado:
a) Na página do concurso, em Publicações, o “Edital de Convocação para a Prova Objetiva".
b) A “Consulta/Impressão do LOCAL DE PROVA”, na ÁREA DO CANDIDATO, devendo o
candidato consultar a inscrição desejada e clicar em “IMPRIMIR CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO”,
onde, além de verificar o LOCAL DE PROVA, o candidato poderá obter informações sobre
procedimentos e orientações para a realização da prova objetiva.
2 – As inscrições abaixo NÃO FORAM HOMOLOGADAS em função de ter sido aplicado o subitem
6.19.11 do Edital (6.19.11. Caso o candidato tenha obtido isenção do pagamento da taxa de inscrição para um
determinado cargo e tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição desta mesma inscrição ou de oura inscrição
para o mesmo cargo, o candidato perderá o direito à isenção, sendo considerada válida a inscrição paga.)

6369 e 12298
3 – As inscrições abaixo NÃO FORAM HOMOLOGADAS em função de ter sido aplicado o subitem
6.19.12 do Edital (6.19.12. Caso o candidato efetue o pagamento da taxa de inscrição de mais de uma inscrição
para um mesmo cargo, somente será considerada válida a inscrição cujo pagamento tenha sido realizado por último,
identificado pela data e hora do pagamento. Consequentemente, as demais inscrições do candidato serão
automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido, nem mesmo quanto à restituição
do valor pago a título de taxa de inscrição.)

1423, 7159, 8938, 9096, 9196, 9365, 10367, 14155, 15300, 15311, 16323, 17401, 17600, 18153,
18713, 20378, 21190, 21474, 23053, 28629, 29101, 29296, 29503, 30080, 34554, 34827 e 35472

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2020
Instituto Acesso

