
 
 

 
 

 

ESTADO DE SERGIPE                                    
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE – CÂMARA MUNICIPAL 
EDITAL N.º 006/2011 – LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
 
 

 

Av. Professor Nicodemos Falcão, s/nº  – Centro – Pedra Mole – SE – CEP 49.512-000  

Tel: (79) 3459- 1225 – CNPJ: 05.466.736/0001-73  

  

A Comissão do Concurso Público n.º 001/2011 da Câmara Municipal de Pedra Mole/SE, 

devidamente constituída pela Portaria n.º 003/2011, no uso de suas atribuições legais, resolve publicar os 

locais onde as PROVAS OBJETIVAS serão realizadas, nos termos que se seguem: 

1 - As Provas Objetivas serão realizadas no dia 02 de Outubro de 2011, no município de Pedra 

Mole/SE, e atenderão aos dispositivos do Edital 001/2011 e demais normas a este vinculadas. 

1.1 - As provas objetivas terão duração de 03 (três) horas, nos locais especificados pela tabela 

do item 1.2 deste Edital. 

1.1.1 - No dia 02/10/2011 (Domingo), serão realizadas as provas objetivas para TODOS os cargos, 

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; 

1.2 – Para os candidatos de todos os cargos as provas ocorrerão no município de Pedra Mole/SE 

conforme tabela abaixo: 

TURNO DA TARDE 
ESCOLA MUNICIPAL PROF. NICODEMOS 

CORREIA FALCÃO 
 
Praça dos Estudantes, S/N – Centro – Pedra Mole/SE 

 
Próx. a Camara Municipal 

Salas: 01 a 03 
 

De: ADEILDE RODRIGUES DE SOUZA 
 
Até: WESLEY PASSOS DE ALMEIDA 

OBS: As salas de provas também serão indicadas na escola, no momento da chegada dos candidatos. 
 

PEDRA MOLE-SE, 28 de setembro de 2011. 
 

      JOÃO MARTINS FILHO 
         Presidente da Câmara   

            
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
(Portaria n.º 03/2011, de 01 de março de 2010) 

JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE 
Presidente 

MARIA CARVALHO DOS SANTOS 
Membro 

JOSÉ ALUIZIO DOS SANTOS 
Membro 

EDSON DOS SANTOS 
 Membro Suplente 

 


