CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES

DÚVIDAS FREQUENTES
1. Qual o novo prazo para inscrição neste Concurso?
Não haverá período de reabertura de inscrições ou pedido de isenção. Continuarão no
presente Certame os candidatos inscritos e com as condições definidas (cargo, isenção,
PCD, Negro e atendimento especial) até a presente data.
Os candidatos inscritos deverão cadastrar e atualizar seus dados em link disponível no site
https://www.ibade.org.br/.

2. Como atualizar o meu cadastro?
Os candidatos inscritos no Certame deverão atualizar os dados: nome e número de
inscrição atual, conforme indicados na relação dos candidatos inscritos, disponível no site
www.ibade.org.br e abaixo, além de cadastrar login e senha, até o último dia do prazo
indicado no Cronograma Previsto.
Cronograma Previsto: Clique aqui para consultar.
Relação dos candidatos inscritos no Concurso Público: Clique aqui para consultar.
Link para cadastramento: Clique aqui para fazê-lo.

3. Como faço para acessar o Edital do Concurso?
O candidato pode ter acesso ao Edital, seus Anexos e eventuais retificações por meio do
site: www.ibade.org.br no menu: Edital de abertura e retificações ou Clicando aqui.

4. O conteúdo programático será mantido?
O Conteúdo programático será mantido, tal como consta no Edital do Concurso. Para
acessá-lo consulte o site: www.ibade.org.br no menu: Edital de abertura e retificações ou
Clicando aqui.

5. Posso solicitar atendimento especial ou
atendimento especial solicitado anteriormente?

desistir

do

Sim. O candidato que, por causas transitórias ocorridas após o período de inscrição,
necessitar de atendimento especial para realizar as provas ou aquele que não mais
necessita do atendimento especial solicitado anteriormente deverá, até o último dia do

CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES

cadastramento no site do Ibade, requerê-la por meio do e-mail: notificacao@ibade.org.br,
enviando o laudo médico que ateste a condição especial ou declaração que afaste a
necessidade.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso
Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: (21)
3674-9190 Rio de Janeiro, (27) 4042-1793 – Espírito Santo, 0800 668 2175,
ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.

