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1. Como faço para realizar inscrição no Processo Seletivo Simplificado - REDA da Prefeitura Municipal 

de Irecê/BA? 
 

Resp: Para realizar a sua inscrição acesse o site http://flemconcursos.org.br, leia o Edital na íntegra e clique no 
botão “MAIS DETALHES”, em seguida” INSCREVA-SE”.   
 
2.  Qual o período das inscrições no Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Irecê? 
Resp: Até 03 de março de 2022. Consultar demais informações no Edital publicado, item 3. Das inscrições.   
 
3. Posso me inscrever para mais de um Cargo? 
 
Resp: O candidato deverá inscrever-se somente para um Cargo. As provas ocorrerão na mesma data e horário 
estabelecidos no Edital do referido Certame, conforme item 7.4 Quadro de Provas.  
 
4. Posso realizar mais de uma inscrição? 
 
Resp: Conforme estabelecido em Edital, itens: 3.6 O candidato só poderá realizar uma inscrição; 3.7.1 Não será 
permitida mudança de opção depois de encaminhado o Requerimento de Inscrição.  
 
5. Como obtenho a 2ª via do meu boleto? 

 

Resp: O candidato deverá consultar o site http://flemconcursos.org.br, acessar “MAIS DETALHES” , em seguida a 
“Área de ACOMPANHAMENTO”, e, escolher uma das formas de acesso, preencher os campos requeridos e clicar 
em 'CONSULTAR'. Ao final clicar no botão” Boleto”. 
 
6. Meu Boleto está com data de pagamento vencida, como gerar outro com data atual? 
 

Resp: O candidato deverá voltar a Área de ACOMPANHAMENTO, escolher uma das formas de acesso, preencher 
os campos requeridos e clicar em 'CONSULTAR' e, logo abaixo, clicar no botão “CANCELAR BOLETOS ANTERIORES”, 
antes de solicitar a segunda via, para que os boletos anteriormente gerados sejam cancelados.  
 
7. Como saber se o meu Formulário de Inscrição foi plenamente preenchido com êxito? 
 

Resp: Para consultar os dados da sua inscrição, acesse “Área de ACOMPANHAMENTO”, em seguida escolha uma 
das formas de acesso e preencha os campos requeridos e clique no botão 'CONSULTAR'.        
 
8. Fiz a inscrição e não estou conseguindo consultar/acompanhar, no site. O que fazer? 
 

Resp: Primeiro verifique se preencheu corretamente os dados requeridos no botão “CONSULTAR”. Existem (4 
formas de acessos) e o candidato deverá tentar novamente para obter êxito na consulta dos seus dados de 
inscrição, tais como: ex1.Data de Nascimento * e CPF *(neste campo digite apenas números, não utilize caracteres 
de pontuação) OU ex2.Data de Nascimento * e Nº de Inscrição *OU ex3. Nº de Inscrição * e CPF *. 
                                                                                                                            
 Se aparecer a mensagem “CPF não encontrado”, provavelmente a sua inscrição não foi concluída corretamente. 

Então, retorne ao site e refaça o procedimento/inscrição. Recomenda-se que antes do procedimento limpe o 
CACHE da sua máquina e/ou utilize outro navegador. 

 
9. Como faço para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição? 
 
Resp: O candidato deverá consultar o item 4. e subitens do Edital do referido Certame para verificar se atende 
rigorosamente ao que está estabelecido no item 4. “Isenção”; realize sua inscrição no site, até o prazo 
estabelecido.                                    
Para consultar o Edital acesse o site de inscrição http://flemconcursos.org.br/, em seguida clique no botão “MAIS 
DETALHES”. 
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10. Como faço para saber se o meu pedido de Isenção de pagamento da taxa de inscrição foi 

DEFERIDO? 
Resp: A FLEM CONCURSOS publicará, no site http://flemconcursos.org.br , o resultado da consulta do CADÚNICO 
constando as solicitações DEFERIDAS e INDEFERIDAS, na data prevista no ANEXO III-Cronograma.  
 
11. Meu pedido de Isenção foi INDEFERIDO, como faço para recorrer? 
 
Resp: O candidato deverá verificar em Edital, o item 14. Recursos, e seguir as orientações para Interposição de 
Recurso no prazo determinado em cronograma no ANEXO III/edital para essa finalidade. 
 
12. Não obtive a Isenção, como faço para pagar a taxa de inscrição? 
Resp: O candidato deverá voltar ao site e acessar a “Área de ACOMPANHAMENTO”, para consultar a situação da 
sua inscrição e proceder à emissão do boleto, se atentando para o período estabelecido até o último dia de 
inscrição/pagamento da TAXA de Inscrição, conforme data prevista em Edital/ANEXO III - Cronograma. 
 

13. Como faço para saber se posso me inscrever para um determinado Cargo? 
 
Resp: O candidato deverá consultar o Edital publicado na integra, itens e subitens 2.1; e 2.4, além dos pré-
requisitos estabelecidos para o Cargo pretendido, escolaridade, quantidade de vagas, síntese das atividades 
desenvolvidas, exigências para nomeação, etc. 
 
14. Como faço para concorrer às vagas reservadas? 
 
Resp: O candidato deverá ler o disposto no Edital “Vagas Reservadas”, e demais itens:                                                    
- 5. e subitens – Das inscrições para Pessoa com Deficiência;                                                                                              
- 6. e subitens – Das inscrições para Autodeclarados Negros. 
 
Além de verificar se têm vagas disponíveis na sua condição. No “Formulário de Inscrição” do referido processo 
seletivo constam os campos específicos para preenchimentos, e de acordo com sua condição de concorrência 
deverá seguir os procedimentos estabelecidos nos itens “Das inscrições para candidatos com deficiências”.  
 
15. Sou pessoa com necessidades especiais, como faço para solicitar condição especial de 

atendimento para realização das provas? 
 

Resp: O candidato que necessitar de condição especial para realização das provas deverá registrar à sua condição 
de atendimento especial nos campos específicos do “Formulário de Inscrição” e verificar no Edital, item  5.2.6. e 
subitens - Das inscrições para candidatos com deficiências” além de especificar o tipo da necessidade requerida 
no laudo médico, e seguir os procedimentos estabelecidos em edital.  
 
16.  Sou Lactante, como faço para solicitar condição especial de atendimento para realização das 
provas? 
 
Resp: A Candidata Lactante que necessitar de atendimento diferenciado durante a realização das provas poderá 
amamentar em sala reservada, para tanto deverá registrar à sua condição de atendimento especial nos campos 
específicos do “Formulário de Inscrição” e verificar procedimento/documento no item 3.18 e subitens do edital. 
 
17. Como faço para saber quais são as etapas do processo seletivo? 
 
Resp: O processo seletivo será realizado, conforme etapas definidas em Edital 001/2022, item 1.4 e subitens. 
Recomenda-se ao candidato a leitura do edital na integra para conhecimento de todas as normas e procedimentos 
estabelecidos. Para consultar o Edital acesse o site de inscrição http://flemconcursos.org.br/, em seguida clique 
no botão “MAIS DETALHES”. 

 
Dúvidas: prefeituradeirece@flemconcursos.org.br  
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