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O Presidente da Comissão Especial de Concurso Público da Câmara Municipal de Poço Verde, Estado de Sergipe, 
constituída pela Portaria n.º 096/2012, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município de Poço Verde, Leis Complementares n.º 441 e 442/2007, Lei n.º 590/2011, e Resolução do Poder Legislativo n.º 
052/1998, bem como, demais diplomas legais, comunica a quem possa interessar que realizará o CONCURSO PÚBLICO 
001/2012 de Provas para provimento de vagas no quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Poço Verde/SE, a ser 
realizado pela empresa AMIGA PÚBLICA, de acordo com as regras e instruções deste Edital e demais normas pertinentes: 

1. DO CONCURSO PÚBLICO 

1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento efetivo de cargos e vagas criadas pela lei n.º 590/2011, e regidos 
pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Poço Verde, Lei Complementar n.º 441/2007, nos cargos 
atualmente vagos e relacionados neste Edital, bem como para formação de cadastro de reserva, dentro do prazo de validade 
de 02 (dois) anos, prorrogável, a critério da Administração da Câmara Municipal de Poço Verde, por igual período, a contar 
da data da publicação do ato de homologação do resultado do mesmo; 

1.2 O Edital deste Concurso Público se encontra disponível na íntegra no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Poço 
Verde/SE, e também no seguinte endereço eletrônico: http:www.amigapublica.com.br/concursos. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições estarão abertas no período de 28/05/2012 a 17/06/2012 e poderão ser realizadas em qualquer horário via 
internet (obedecido o horário limite para o último dia de inscrição); 

2.1.1. Até as 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 17/06/2012, o candidato que preferir, poderá 
fazer sua inscrição em tempo integral, através da Internet, no endereço eletrônico 
http:www.amigapublica.com.br/concursos; 

2.1.2. Para os pretensos candidatos que não tiverem acesso à internet, as inscrições poderão ser realizadas de segunda à sexta-
feira das 08h às 12h, exceto feriados e pontos facultativos, na sede da Câmara Municipal de Poço Verde, em POÇO 
VERDE/SE, durante todo o período de inscrição (respeitados os dias de funcionamento do Órgão); 
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