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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A  
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

EDITAL Nº 5– PREFEITURA DE ARACAJU – AUDITOR, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 
 

A Prefeitura Municipal de Aracaju torna pública a retomada do concurso público para o provimento 
provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor de Tributos Municipais do 
quadro de pessoal da Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ), regido pelo Edital nº 1 – Prefeitura de 
Aracaju, de 13 de agosto de 2020, bem como o novo cronograma de atividades referentes ao certame. 
1 DO NOVO CRONOGRAMA 

Atividade Datas/Períodos previstos* 

Divulgação do edital que informará os horários das provas e 
data da disponibilização do link de consulta aos locais e aos 
locais das provas objetivas e discursiva 

2/10/2021 

Realização das provas objetivas e discursiva 10/10/2021 

Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas 
e do padrão preliminar de respostas das provas discursivas 

13/10/2021 

Período para a interposição de recursos contra o gabarito 
oficial preliminar das provas objetivas e a favor da 
manutenção do gabarito e contra o padrão preliminar de 
resposta da prova discursiva 

14 e 15/10/2021 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas 

do último dia (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e 
de resultado provisório na prova discursiva 

5/11/2021 

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e 
conveniência da Prefeitura de Aracaju e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada 
por meio de edital. 
** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no Diário Oficial 
do Município de Aracaju e divulgados na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pref_aracaju_se_20_auditor. 
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