INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PROVA OBJETIVA
Senhores candidatos,
Em virtude da indisponibilidade de locais adequados para acomodar todos os 13.935
candidatos inscritos para a realização do concurso público no município de Ipixuna do Pará, fez-se
necessário tomar as seguintes medidas baseados no capítulo VI, item 4 do Edital 001/2017, como
se segue:
4. A aplicação das provas nas datas previstas dependerá da
disponibilidade de locais adequados à sua realização.
4.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de
lugares adequados existentes nos colégios localizados na cidade
indicada no item 3 deste Capítulo, o Instituto Vicente Nelson
reserva-se o direito de alocá-los na zona urbana e rural próximas
à determinada para aplicação das provas, não assumindo
qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento
desses candidatos.
4.2. Havendo alteração da data prevista, as provas somente
poderão ocorrer em sábados, domingos ou feriados.

Sendo tomada a medida de aplicar a prova em TRÊS DIAS, ficando os candidatos
distribuídos da seguinte forma (alteração em vermelho):
DATA
20/01/2018
(Sábado)

TURNO

HORÁRIO

TARDE

15h às 18horas

CARGOS
FUNDAMENTAL COMPLETO
(Auxiliar Administrativo - Motorista de Veículos Pesados)

DOCÊNCIA
MANHÃ

09h às 12horas

(Coordenador Pedagógico - Professor de Ciências - Pedagogo Professor de Educação Física - Professor de Geografia - Professor de
História - Professor de Letras - Professor de Inglês - Professor de
Matemática)

ENSINO MÉDIO
(Agente de Vigilância Sanitária Agente Fiscal de Legislação e Tributos - Fiscal de Meio Ambiente Guarda Municipal - Técnico em Agropecuária - Técnico em
Enfermagem- Técnico em Higiene Dental)

21/01/2018
(Domingo)
TARDE

15h às 18horas

ENSINO SUPERIOR
(Advogado – Arquiteto - Assistente Social – Contador – Enfermeiro Engenheiro Agrônomo - Engenheiro Florestal – Fisioterapeuta –
Fonoaudiólogo - Médico Clínico Geral - Médico Veterinário –
Nutricionista – Odontólogo – Psicólogo - Tecnólogo em Gestão
Ambiental)

28/01/2018
(Domingo)

MANHÃ

09h às 12horas

TARDE

15h às 18horas

DOCÊNCIA
(Professor Pedagógico)
FUNDAMENTAL INCOMPLETO
(Mecânico de Auto e Caminhões - Mecânico de
Máquinas Pesadas - Operador de Máquinas Leves Operador de Máquinas Pesadas - Servente Educacional)
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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, Anexo I – CRONOGRAMA PREVISTO o endereço do seu local de prova
estará disponível a partir do dia 15/01/2018, no PORTAL DO CANDIDATO, assim como, será
publicada uma Relação Geral dos Locais de Prova na página do IVIN, e também o candidato
receberá Cartão Informativo por e-mail (a ser enviado pelo Instituto Vicente Nelson) no endereço
eletrônico informado no ato da inscrição.
Não será admitida alegação de horários da prova por candidato no dia da aplicação da
prova. Os horários serão divulgados com antecedência, conforme edital. 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.

Teresina-PI, 05 de Janeiro de 2018.

Instituto Vicente Nelson
Dpto Concursos
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