FAQ – Perguntas frequentes - PMI - Prefeitura Municipal de Ilhéus
Publicação do Edital n. 03/2016 de Reti Ratificação

1. Qual é o período para realização das inscrições?
Resp.: A inscrição deverá ser efetuada no site
www.consultec.com.br no período de 29/03 a 07/04/2016,
conforme estabelecido em Edital n.03/2016.
2. Qual é o valor da taxa de inscrição?
Resp.: R$ 35,00 para os Cargos de Nível Fundamental;
R$ 55,00 para os Cargos de Nível Médio/Técnico;
R$ 85,00 para os Cargos de Nível Superior;
R$ 120,00 para o Cargo de Procurador.
3.

A inscrição neste Concurso Público destina-se a que nível
de escolaridade?
Resp.: Para Nível Fundamental, Médio e Superior. Para outras
informações, recomendamos consultar o quadro de
cargos/vagas constante do Edital n.03/2016 publicado na área
de arquivos disponíveis do site (www.consultec.com.br).
4. Quem pode solicitar a isenção e o que é preciso?
Resp:. a) Os candidatos já inscritos e cuja taxa de inscrição já
tenha sido paga antes da reabertura das inscrições;
b) Os candidatos que JÁ tenham preenchido a Ficha de
Inscrição, anteriormente, independente da realização do
seu pagamento;
c) outros interessados em realizar a inscrição
OBS: Antes de solicitar a isenção o candidato deverá verificar os
procedimentos estabelecidos no Edital n.03/2016 de RetiRatificação, item 3. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO.
5.

Já possuo cadastro de inscrição neste Concurso Público
como devo proceder para obter a isenção da taxa?
Resp.: Para os candidatos que JÁ tenham preenchido a Ficha de
Inscrição, anteriormente, independente da realização do seu
pagamento, deverão proceder da seguinte forma:
a) Acessar o site www.consultec.com.br/ e clicar no link
Concurso Publico Ilhéus – RETIRATIFICAÇÃO Edital 03/2016;
b) Clicar na “aba” consultas área de “Acompanhamento de
Inscrição”;
c) Acessar o Acompanhamento de Inscrição, registrando no
campo indicado os seguintes dados solicitados data de
nascimento e CPF; ou data de nascimento e número do
documento de identificação com qual realizou a inscrição
ou data de nascimento e código de inscrição; ou código de
inscrição e CPF ou CPF e e-mail;
d) Clicar na tela “Solicitar a Isenção da Taxa”;
e) Registrar os dados solicitados complementado as
informações necessárias ao cadastro e Clicar em finalizar
“Solicitação de Isenção”.

6.

Qual o prazo para solicitar a isenção da taxa e como saber
se tenho direito?
Resp.: A solicitação de isenção para o Concurso Público Edital
n.03/2016 de Reti-Ratificação deverá ser realizada no site da
CONSULTEC, www.consultec.com.br, das 09h do dia 29/03
/2016 às 23h59min do dia 07/04/2016.
Conforme estabelecido no Edital, item 3.2 Fará jus à isenção de
pagamento da taxa de inscrição o Candidato economicamente
hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO e for
membro de família de baixa renda, assim compreendida aquela
que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou
aquela que possua renda familiar mensal de até 03 (três)
salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de
26 de junho de 2007.
7.

Como verifico se minha solicitação de isenção foi deferida
ou indeferida?
Resp.: A Consultec publicará a Relação de Deferimento e
Indeferimento da Isenção da Taxa de Inscrição no dia
12/04/2016 após as 17h, no site www.consultec.com.br, após
consulta Cadastro Único para Programas Sociais.
8.

Posso interpor recurso do indeferimento do meu pedido
de isenção da taxa de inscrição?
Resp.: Sim. O candidato poderá impetrar recurso por meio do
endereço eletrônico recursoisencaopmi@consultec.com.br, das
08h às 23h59min nos dias 13 e 14/04/2016 estabelecidos no
cronograma do Edital, após este horário os recursos enviados
não serão considerados.
9.

Interpus recurso do indeferimento da solicitação de
isenção da taxa e sendo o mesmo indeferido, como
proceder para confirmar a minha inscrição neste Concurso
Público?
Resp.: O candidato deverá acessar o site, imprimir a segunda via
do boleto bancário e realizar o pagamento até a data prevista.
10. Efetuei o pagamento da taxa de inscrição antes do prazo
de reabertura das inscrições é possível solicitar a
devolução da taxa?
Resp.: Conforme Edital n.03/2016 Tendo sido deferida a
solicitação de isenção, estará assegurada a devolução da taxa,
em prazo que posteriormente será comunicado. Havendo
indeferimento à solicitação, o candidato não terá direito à
devolução da taxa de inscrição.
11. Realizei a inscrição antes do prazo de reabertura das
inscrições e não efetivei o pagamento da taxa de inscrição,
posso alterar o cargo?
Resp.: Não. O Requerimento de Inscrição enviado,
anteriormente, permanece válido independente de ter feito ou
não o pagamento da taxa e conforme Edital de Reti-Ratificação,
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item 2.20 Após a transmissão dos dados via Internet não serão
aceitos pedidos para alteração de cargo ou turno de realização
das provas.
12. Posso fazer a inscrição para mais de um cargo?
Resp.: O candidato poderá concorrer a mais de um Cargo,
observado o turno de Aplicação e Nível de Escolaridade,
devendo, para tanto, realizar os pagamentos das taxas
correspondentes à opção desejada, não sendo permitida
mudança de opção depois de encaminhado o requerimento de
inscrição.
13. Sendo candidato inscrito no período anterior, posso
realizar outra opção de inscrição, para cargos de níveis de
escolaridade diferentes, cujas provas ocorrerão em datas
e/ou turnos opostos?
Resp.: Caso seja candidato inscrito, poderá concorrer a mais de
um Cargo, observado o turno de Aplicação e Nível de
Escolaridade, devendo, para tanto, realizar os pagamentos das
taxas correspondentes à opção desejada, não sendo permitida
mudança de opção depois de encaminhado o requerimento de
inscrição.
14. Sou candidato ao cargo de Nível Superior e sou Sabadista,
como devo proceder para ter o direito de realizar a prova
no sábado?
Resp.: O Sabatista terá sua condição respeitada. Para tanto, é
indispensável que solicite, após a realização da sua inscrição,
esse atendimento específico. Enviando requerimento
fundamentado
ao
e-mail
concursoprefeiturailheus@consultec.com.br, constando dados
completos, número de inscrição e cargo optado.
15. Até quando devo efetuar o pagamento da taxa de
inscrição?
Resp.: O candidato poderá imprimir a via de boleto na área de
“Acompanhamento de Inscrição” e efetuar o pagamento da
taxa de inscrição impreterivelmente até a data estabelecida
como o dia 07/04/2016 último dia da reabertura de inscrição.
16. Fiz a minha inscrição, mas não imprimi o boleto bancário.
O que devo fazer?
Resp.: Para obter a 2ª via do documento, retorne ao site e clique
em “Consultas” para acesso a área de “Acompanhamento de
Inscrição/Geração de Boleto” – insira os seus dados cadastrais
conforme solicitados pelo Sistema.
17. Onde e até quando posso pagar a taxa de inscrição?
Resp.: O pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência
bancária de acordo com o prazo de vencimento do boleto
gerado no site de inscrição até o dia 07/04/2016.

candidato deverá acompanhar a publicação da Relação de
Indeferimento das Inscrições e dos procedimentos estabelecidos
para
esta
situação
até
27/04/2016
no
site
www.consultec.com.br.
19. Quando devo encaminhar os documentos para a Prova de
Títulos?
Resp.: O Encaminhamento da Documentação de Títulos deverá
ser feita na forma e prazo determinado Edital n.03/2016 até
20/04/2016.

20. Enviei os Títulos no prazo do Edital N.02/2016 e com a
reabertura de inscrição, posso enviar outros títulos?
Resp.: Não. Os títulos enviados, anteriormente, pelos
candidatos permanecem válidos para a Etapa de Avalição de
Títulos.
21. Qual é a nova data de realização das Provas de
Conhecimentos?
Resp.: a) Para o Nível Superior 07/05/2016 (turno vespertino);
b) Para o Nível Fundamental 08/05/2016 (turno
matutino);
c) Provas para o Nível Médio e Técnico 08/05/2016
(turno vespertino).
22. Onde serão aplicadas as provas?
Resp.: As provas serão aplicadas, preferencialmente, no
Município de Ilhéus.
23. Onde encontro as informações das próximas etapas deste
Concurso Público?
Resp.: O candidato deverá consultar o Cronograma disponível
no Edital n. 03/2016 de Reti Ratificação publicado no Diário
Oficial e site da Prefeitura de Ilhéus e www.consultec.com.br
24. Quando será informado o local de aplicação das Prova de
Conhecimentos?
Resp.: O Cartão de Convocação para Provas será
disponibilizado até 02/05/2016 no site www.consultec.com.br.

A leitura das perguntas e respostas deste FAQ não dispensa o
candidato do conhecimento do Edital publicado sobre o
Certame.

***

18. Fiz o pagamento da inscrição, mas no Sistema indica "NÃO
PAGO". O que devo fazer?
Resp.: O processamento dos dados de pagamentos entre os
bancos não é automático. O candidato deverá acompanhar pelo
site de inscrição – seção “Acompanhamento de Inscrição” a
confirmação de pagamento da taxa de inscrição no prazo de até
72h após ter efetuado o pagamento. Após este período o
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