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 /  Notícias /  Notícia na íntegra

Prefeitura de Cariacica altera edital do Concurso
Público da Guarda Municipal

Foi publicado em Diário Oficial nesta quarta-feira, 19, as alerações realizadas no Concurso Público da Guarda Municipal. A Prefeitura
Municipal de Cariacica prorroga o prazo de inscrição do Concurso Público da Guarda Municipal e amplia as vagas para candidatos
com deficiência e autodeclarados negros ou afrodescendentes. 

As alterações foram realizadas em virtude da recomendação da Defensoria Pública do Estado do Espírito NDH Nº 001/2020, Ministério
Público do Espírito Santo nº 2020.0001.7121- 46, em cumprimento de decisão judicial emanada através do processo nº 0002467-
47.2020.8.08.0035 e oitiva junto à Ordem dos Advogados do Brasil,

O novo prazo para se inscrever é até o dia 15 de março. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ibade.org.br. Ao todo, são 50
vagas ofertadas com vencimentos de R$ 1.700 com adicional de risco de vida de 30% sobre o salário base. A taxa é de R$ 56,00.

Com as modificações, serão reservados 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para as pessoas com deficiência em cumprimento
ao determinado na decisão judicial emanada através do processo nº 0002467-47.2020.8.08.0035 e de acordo com o previsto na Lei
Estadual nº 7.050/02. Também serão reservados 20% (vinte por cento) das vagas de cargos de provimento efetivo para o ingresso de
cidadãos negros ou afrodescendentes na forma da Lei Municipal n° 5.909, de 30 de julho de 2018. A alteração no edital também exclui
o exame de HIV da relação de Exames Médicos.

Os candidatos já inscritos no Concurso e que desejam a alteração para concorrer às vagas para pessoa com deficiência deverão
encaminhar a documentação indicada no subitem 2.8.2.1.2, observando a forma e os prazos determinados. O mesmo vale para os
candidatos que almejam pleitear as vagas para negros ou afrodescendentes, devendo encaminhar a documentação indicada no
subitem 2.9.2.

Pesquisar

Por Lucas Santos, postado em 19/02/2020 
Fotos Arte/PMC Lívia DoValle
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Confira o edital completo publicado em Diário Oficial clicando aqui.

Confira o novo cronograma previsto.
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