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Câmara do Município de Pinhão/SE – Praça Leandro Maciel, S/N – Centro – Pinhão/SE – CEP: 49517-000 

Fone: (79) 3461-1016 – CNPJ: 07.166.543/0001-22 

 

http://www.amigapublica.com.br 

O Presidente da Comissão Especial de Fiscalização do Concurso Público 001/2016 da Câmara do Município de Pinhão, 

Estado de Sergipe, constituída pela Portaria n.º 13/2015, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Constituição Federal, 

Lei Orgânica do Município de Pinhão, Leis Complementares n.º 107/94 e 327/2013, resolve convocar todos os candidatos para as 

provas objetivas que serão realizadas, nos termos que se seguem: 

 

1 - Ficam convocados todos os candidatos para as Provas Objetivas que serão realizadas no dia 06 de Março de 2016, na cidade 

de Pinhão/SE, e atenderão aos dispositivos do Edital 001/2016 e demais normas a este vinculadas. 

 

1.1 - As provas objetivas terão duração de 03 (três) horas, e serão realizadas nos locais especificados pelas tabelas do 
subitem 1.2. 

 
1.1.1 - No dia 06/03/2016 (Domingo), serão realizadas as provas objetivas para TODOS OS INSCRITOS no turno da TARDE, 

com previsão de início para as 14h (horário local). Os portões serão fechados pontualmente às 14h (horário local) e após o 

fechamento dos mesmos não será permitida a entrada de candidatos. 

 
1.1.2 - Os candidatos deverão comparecer ao local designado para realização das Provas Objetivas com antecedência mínima de 

30 minutos do horário fixado para o seu início, munidos de caneta esferográfica de tinta preta ponta grossa fabricada em 

material transparente, lápis grafite fabricado em madeira, comprovante de inscrição, e documento de identidade original 
dentro do prazo de validade, o qual deverá estar em perfeitas condições de forma a permitir, com clareza, a sua 

identificação e obedecer as demais regras do item 5 do Edital 001/2016; 

 

1.2 - Indicação dos locais de provas para os candidatos de todos os cargos as provas ocorrerão na cidade de Pinhão/SE conforme 

tabela abaixo: 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Candidatos: 
De: ABRAAO OLIVEIRA SOUZA   Até: YURI MESSIAS DE ANDRADE FIGUEIRA 

Local de Prova: 
COLÉGIO EST. PREF. EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA  

PÇA. GOV. LEANDRO MACIEL, 177 - CENTRO - PINHÃO/SE  
FUNDO DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS 

Fechamento dos Portões às 14:00 (TARDE) 

Salas:2011101 a 2011105 
 

 

2 - Este edital retificará, no que couber, o edital 001/2016, revogando as disposições em contrário. 

 

 
PINHÃO (SE), 26 de fevereiro de 2016. 
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