ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS (PMBC)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL E PARA O INGRESSO NO
CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
EDITAL Nº 22 – PMBC/SE, DE 8 DE MARÇO DE 2021
A Secretaria Municipal de Administração torna público o resultado final no teste de aptidão física das
candidatas convocadas por meio do Edital nº 18 – PMBC, de 5 de fevereiro de 2021, referente ao concurso
público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior, de nível
médio e de nível fundamental e para o ingresso no curso de formação da guarda civil municipal do quadro
geral de servidores da Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros/SE.
1 DO RESULTADO FINAL NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (SOMENTE PARA AS CANDIDATAS CONVOCADAS
POR MEIO DO EDITAL Nº 18 – PMBC, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021)
1.1 Relação final das candidatas consideradas aptas no teste de aptidão física, na seguinte ordem: cargo,
número de inscrição e nome da candidata em ordem alfabética.
1.1.1 CARGO 41: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
10018497, Jaqueline Victoria Santana Silva / 10104895, Tarciane Nicacio da Cruz Silva.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório no teste de aptidão física (TAF)
realizado no dia 20 de fevereiro de 2021, somente para o cargo 41: Guarda Civil Municipal, estarão à
disposição dos candidatos a partir da data provável de 16 de março de 2021, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pref_barra_coqueiros_20_se.
2.1.1 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das respostas aos recursos.
2.2 O edital de resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoa com
deficiência e de convocação para o desempate de notas, para todos os candidatos, será publicado no Diário
Oficial do Município de Barra dos Coqueiros e divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pref_barra_coqueiros_20_se, na data provável de 26 de março de
2021.
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