PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
ESTADO DO PARÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PROVA OBJETIVA

Senhores candidatos,
Em virtude da indisponibilidade do município de Inhangapi comportar todos os 3.027 (três mil e vinte
sete) candidatos inscritos para o Concurso Público Municipal e baseados no artigo 4.6 do Edital
001/2014, que diz:
4.6. 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.
Tomamos como medida a aplicação da prova também na cidade de CASTANHAL-PA.
Portanto, todos os candidatos que foram lotados na EEEM Inácio Koury Gabriel, farão prova na cidade
de Castanhal-PA.
Os candidatos que foram lotados nas demais escolas farão prova na cidade de Inhangapi.
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: como obter o
endereço de local de prova; horário de fechamento dos portões; o que é necessário levar para a prova,
dentre 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 desconhecimento do local de prova por candidato no dia de sua
aplicação. Os locais foram divulgados com antecedência de 10 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 caneta azul ou preta.
Recomendamos que compareça ao seu local de prova com antecedência mínima de uma hora.
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ENDEREÇO DOS LOCAIS DE PROVA:

EM INHANGAPI:
 EEEFM PROFº ANTONIO MARÇAL - Av. Ernane Lameira - s/n – B. Centro
 EEEM AGOSTINHO MORAES - Rua José Evangelista Dos Reis - s/n – B. Vila Nova
 EMEF ARISTIDES SANTA ROSA – Av. Ernane Lameira - s/n – B. Centro
 EMEF ORLANDO MARQUES DA PIEDADE - Rua Ernane Lameira - s/n – B. Vila Nova
 EMEI IRMÃ MARIA DAS NEVES - Rua Alexandre Laudegario - s/n – B. Vila Nova
EM CASTANHAL:
 EEEM INÁCIO KOURY GABRIEL – Travessa Lauro Sodré, s/n – B. Milagre
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