
 
 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/ RJ 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 02/2019 
 
 

Comunicado nº 01 - Edital nº 02/2019, 
referente ao cargo de Orientador Pedagógico 

 
 
A Comissão de Concurso Público do Município de Bom Jesus do Itabapoana e o Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM informam que tendo em vista que as questões 
01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17 e 18 estavam com as respostas 
realçadas, em todos os cadernos de prova do cargo de Orientador Pedagógico, será 
necessário reaplicar a prova de conhecimentos específicos (questões 1 a 20) aos 
candidatos que compareceram ao local de prova no dia 20 de outubro de 2019. 
 
As questões de legislação educacional e português (questões 21 a 40) serão mantidas, uma 
vez que fazem parte do núcleo comum dos profissionais da educação e não tiveram 
nenhuma inconsistência na impressão. 
 
Essa medida visa proteger os candidatos e preservar o bom andamento do concurso, 
garantindo isonomia, lisura e transparência fundamentais no processo de avaliação. 
 
A prova de conhecimentos específicos será reaplicada no dia 01 de dezembro de 2019, 
com abertura do portão às 12h00 e fechamento às 13h00, para seu início, a partir da 
autorização da Coordenação Geral do Concurso Público, sendo de duas horas o período de 
duração. 
 
O local de realização da prova, bem como as demais informações pertinentes à reaplicação 
serão informados posteriormente, por meio de Edital de Convocação, que será publicado 
nos sites www.ibam-concursos.org.br e www.bomjesus.rj.gov.br e no Mural de Atos da 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana. 
 
O programa da prova de conhecimentos específicos será mantido, conforme disposto no 
Anexo III, assim como os demais critérios previstos no Edital nº 02/2019. 
 
Os candidatos que não compareceram às provas realizadas no dia 20 de outubro de 
2019 ou foram excluídos do concurso, por descumprimento das regras editalícias, não 
poderão realizar a nova prova. Neste caso, não caberá devolução do valor de inscrição. 
 
O candidato, que efetuou o pagamento do valor de inscrição, impossibilitado de comparecer 
na nova data de reaplicação da prova, poderá requerer a devolução do valor da inscrição.  
 
Neste caso o candidato deverá preencher, assinar e encaminhar o requerimento de 
devolução de inscrição para o e-mail concurso@ibam.org.br, até a data limite de 31 de 
outubro de 2019. Os pedidos fora desse prazo não serão considerados. O Requerimento de 
Devolução está disponível em word - “doc” no site www.ibam-concursos.org.br na Área 
Documentação do Concurso. 
 
 
 

Bom Jesus do Itabapoana, 23 de outubro de 2019. 


