ESTADO DE GOIÁS
SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO
PREFEITURA MUNICIPAL

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N. 001/2014
DIVULGA A DATA, O LOCAL E
HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS
O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO (GO) torna
público aos candidatos e demais interessados que todas as provas objetivas do
Concurso Público 001/2014 serão realizadas na Escola Municipal CENTRO DE
APRENDIZAGEM PROFESSOR JOSÉ ARNALDO BATISTA, situada na Rua Érico
Josué Meireles n. 217, Centro, em São Miguel do Passa Quatro (GO),
recomendando a observância das instruções abaixo.
1 - A realização das provas ocorrerá no dia

21 de dezembro de

2014 (21/12/2014).
2 - Os portões da

Escola Municipal CENTRO DE APRENDIZAGEM

PROFESSOR JOSÉ ARNALDO BATISTA

(local de provas) serão

abertos às 12h e fechado às 13h.
3 - Recomenda-se aos candidatos que cheguem ao local de provas com pelo menos
meia hora de antecedência ao horário estabelecido para fechamento dos portões,
portando documento de identificação com fotografia, nos moldes exigidos no Edital
001/2014, e o comprovante de pagamento da inscrição.
4 - As provas terão inicio às 13h15min.
5 - O tempo de duração da totalidade das Provas será de 03 (três) horas para todos
os cargos, conforme item 7.2 do Edital 001/2014.
6 - Todos os horários inerentes ao Concurso Público 001/2014 acompanham o
horário oficial de Brasília – DF.
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7 - Será de responsabilidade exclusiva do candidato o comparecimento no local de
provas antes do fechamento dos portões, bem como a identificação correta da sala
em que realizará as suas provas.
Ressalte-se, ainda, que a candidata ADRIANA MARLA ELIAS DA
CUNHA, inscrição 1429990750 para o cargo de Executor Administrativo I, impetrou
RECURSO junto à Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso por seu
nome não constar na relação das inscrições deferidas e que, considerando a análise
dos documentos juntados, que a inscrição foi feita de forma regular e o pagamento
do respectivo boleto foi realizado dentro do prazo de validade do mesmo (emitido
em 23/09/2014 e pago em 24/09/2014, com vencimento para 25/09/2014), DAR
PROVIMENTO ao recurso em questão e determinar a inclusão do nome da
candidata na relação dos candidatos deferidos.
Gabinete do Prefeito do Município de São Miguel do Passa Quatro
(GO), aos 10 (dez) dias do mês de dezembro do ano dois mil e quatorze (2014).

Humberto Batista Paixão
Prefeito Municipal de São Miguel do Passa Quatro

