INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PROVA OBJETIVA
Senhores candidatos,
Em virtude da indisponibilidade de locais adequados para acomodar todos os 2867
candidatos inscritos em um só turno para a realização do concurso público no município de São
João do Arraial-PI, tomamos as seguintes medidas baseados no artigo 4.6 do Edital 001/2016, como
se segue:
Em face da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na
localidade de realização das provas, essas poderão ser realizadas em
outro turno e/ou dia, ou ainda em cidade próxima, cabendo a
Organizadora divulgar as alterações conforme item 4.1.

Sendo tomada a medida de aplicar a prova em DOIS DIAS, ficando os candidatos
distribuídos da seguinte forma:
DATA
21/02/16

TURNO
MANHÃ
TARDE

HORÁRIO
09h às 12horas
15h às 18horas

MANHÃ

09h às 12horas

TARDE

15h às 18horas

28/02/16

NÍVEL
Nível Médio
Nível Superior
Auxiliar de Serviços Gerais
Bombeiro Hidráulico
Eletricista
Motorista Categoria D
Motorista Categoria D – (Transporte
de Passageiros)
Motorista Categoria B
Vigia

ATENÇÃO!
Candidatos leiam o Edital, a preparação para lograr êxito em um concurso inicia-se em
conhecer as regras do mesmo. Todas as informações necessárias estão contidas nele. Por exemplo:
endereço de local de prova, horário de fechamento dos portões, o que é necessário levar para a
prova, entre outros. Conforme o Edital, o seu endereço e demais informações sobre a prova
objetiva está disponível no PORTAL DO CANDIDATO, vocês devem aprender a acessar sua página,
pois lá também é o local para interposição de recursos.
Não será admitida alegação de horários da prova por candidato no dia da aplicação da
prova. Os horários foram divulgados com antecedência de 6 dias. Para o dia da prova é necessário
apresentar-se portando documento oficial original com foto, não é necessário levar o cartão
informativo que consta no Portal do Candidato. Leve apenas caneta azul ou preta. Recomendamos
que compareça ao seu local de prova com antecedência mínima de uma hora.

ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS
ESCOLA
ENDEREÇO
Unidade Escolar Francisco Tomaz
Av. Vicente Augusto, 449 – b. Centro
Escola Municipal Rosa Barbosa
Rua José Tomaz de Lima, 1080 – b. Centro
Escola da Liberdade Paulo Freire (Escola Modelo) Av. Pedro Lopes , s/n – b. Liberdade
Estrada no sentido São João do Arraial/Esperantina – Zona Rural
Escola Municipal Francisco Augusto Maia
Referência: Entre o Cemitério do São José e o Clube Gerashow

Teresina-PI, 15 de Fevereiro de 2016.

Instituto Vicente Nelson
Dpto Concursos

