PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2020 – PMCG/PB
Anulação da Prova Objetiva Aplicada e Convocação para reaplicação
O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, Estado do Paraíba, por meio da Comissão de
Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público, no uso de suas atribuições
legais conferidas através da Portaria nº 0275/2020, e ainda, considerando a identificação do plágio
de questões na prova de Conhecimentos Específicos, TORNA PÚBLICA, mediante as condições
estipuladas neste Edital, a Anulação da Prova e Convocação para reaplicação da prova objetiva
(Português, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos), para o cargo de Cirurgião
Dentista, exclusivamente para os candidatos que tiveram a inscrição homologada de acordo com
EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2020 – PMCG/PB –
RETIFICADO, a saber:
I–DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. Ficam anuladas as provas escritas objetivas aplicadas no dia 01 de novembro de 2020, para o
cargo de Cirurgião Dentista, oferecidos no Edital de abertura das inscrições do Concurso Público nº
001/2020 – PMCG/PB.
2. Todos os requisitos mínimos exigidos para o provimento dos cargos e conteúdos
programáticos, serão mantidos de acordo com o EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 003/2020 – PMCG/PB – RETIFICADO.
3. Fica garantida a participação de todos os candidatos com as inscrições exclusivamente
homologadas, mantida a sua inscrição para o mesmo cargo ao qual se inscreveu, com a dispensa de
qualquer outro pagamento.
II–CRONOGRAMA
1. Disponibilização do local, sala e carteira onde o candidato realizará a Prova Escrita Objetiva,
no endereço eletrônico (http://cpcon.uepb.edu.br) a partir de 01 de dezembro de 2020.
2.

Data prevista para realização da PROVA ESCRITA OBJETIVA: 06 de dezembro de 2020.

3. Divulgação do Gabarito Provisório: 06 de dezembro de 2020, após o encerramento da Prova
Escrita Objetiva, no endereço eletrônico (http://cpcon.uepb.edu.br).
4. Prazo de recebimento de recursos quanto às provas objetivas e quanto ao gabarito provisório:
07 de dezembro até o dia 08 de dezembro de 2020.
5. Divulgação e publicação do Resultado Oficial da Prova Escrita Objetiva e do gabarito
definitivo: 16 de dezembro de 2020.
6.

Divulgação e publicação do Resultado Final do Concurso Público: 17 de dezembro de 2020.
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III–DA APLICAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
1. Os cargos com as respectivas provas, áreas temáticas, itens (questões), pesos e o caráter
avaliativo permanecem os especificados no quadro correspondente aos cargos de nível superior
completo, constante do item VI – Das Provas Escritas Objetivas do Edital Normativo de
Concurso Público nº 003/2020 ‐ PMCG/PB – RETIFICADO.
2. A aplicação da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 06 de dezembro de 2020, na
cidade de Campina Grande – Estado do Paraíba e será realizada no período da MANHÃ, no
horário das 08h30min às 12h30min (horário local).
3. No período de aplicação, a prova terá duração mínima de 2 (duas) horas e máxima de 4
(quatro) horas.
4. O candidato que se ausentar antes do prazo mínimo estipulado, 2 (duas) horas, será eliminado
do Concurso Público.
5.

Quanto à realização da Prova Escrita Objetiva:
5.1 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal juntamente à Folha de
Respostas, o Caderno de Questões;
5.2 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, visual ou grafológico, ter
o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o mesmo será
automaticamente eliminado do Concurso;
5.3 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação
das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova;
5.4 Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário
determinados;
5.5 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos a CPCon
não fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de
direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público. As
questões da Prova Escrita Objetiva, o Gabarito Provisório e o Gabarito Oficial serão
divulgados no endereço eletrônico da CPCon (http://cpcon.uepb.edu.br);
5.6 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, assim,
como alterações em dispositivos legais e normativos posteriores, não serão objeto de
avaliação nas provas deste Concurso Público.

6. Será eliminado do concurso, o candidato que na Prova Escrita Objetiva acertar menos de 600
pontos por Área Temática.
7. As demais considerações do capítulo VII do EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO
PÚBLICO Nº 003/2020–PMCG/PB – RETIFICADO serão mantidas.
IV–DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Permanecem inalteradas todas as instruções definidas no EDITAL NORMATIVO DE
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2020 – PMCG/PB – RETIFICADO, para os demais cargos de
nível superior.
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2. É de responsabilidade exclusiva do candidato, acompanhar todas as publicações referentes a
este concurso.
3. As demais considerações não expressas neste normativo permanecem inalteradas, conforme
disposto no EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2020–PMCG/PB –
RETIFICADO.
Campina Grande (PB), em 11 de novembro de 2020.
Ana Luiza Figueiredo Quirino Teixeira
Presidente da Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público
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