
 
 

 
 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ 
CONCURSO PÚBLICO 001/2015 
EDITAL 008/2016 – CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 

          (                                                                                                                         ) 
 
 

Prefeitura do Município de Arauá/SE – Pça Getúlio Vargas, 63 – Centro – Arauá/SE – CEP: 49220-000 
Fone: (79) 3547-1232/1260 – CNPJ: 13.095.260/0001-30 

 

http://www.amigapublica.com.br 

O Presidente da Comissão Especial de Fiscalização do Concurso Público 001/2015 do Município de Arauá, Estado de 
Sergipe, constituída pela Portaria n.º 54/2015, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Constituição Federal, Lei 
Orgânica do Município de Arauá, Lei Complementar n.º 629/2013, Decreto Municipal n.º 104/2010, resolve convocar todos os 
candidatos para as provas objetivas que serão realizadas, nos termos que se seguem: 

 

1 - DA PROVA OBJETIVA 
 
1.1 Ficam convocados todos os candidatos para as Provas Objetivas que serão realizadas no dia 13 de março de 2016 

atendendo aos dispositivos do Edital 001/2015 e demais normas a este vinculadas. 
 
1.2 - As provas objetivas terão duração de 03 (três) horas para os cargos de NÍVEL BÁSICO E FUNDAMENTAL; duração 

de 05 (cinco) horas para os cargos de NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR. 
 
1.2.1 - No dia 13/03/2016 (Domingo), serão realizadas as provas objetivas para os cargos do NÍVEL BÁSICO E 

FUNDAMENTAL, no turno da MANHÃ, com previsão de início para as 08h (horário local) e para os cargos dos 
NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR, no turno da TARDE, com previsão de início para às 13h (horário local). Os portões 
serão fechados pontualmente às 08h (horário local) e 13h (horário local) respectivamente e após o fechamento dos 
mesmos não será permitida a entrada de candidatos. 

 
1.2.2 - 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 001/2015; 
 
 

2 - DOS LOCAIS DE PROVA  
 

2.1 - Os locais de provas serão divulgados em até 15 dias anteriores à data de realização da prova objetiva, estabelecida no 
subitem 1.1 deste edital; 

2.2 – Juntamente com os locais de provas, será disponibilizado link para consulta individual do local de prova, e Cartão de 
Inscrição na Página do Candidato. 

 
3. O Edital 001/2015 será republicado na internet no endereço eletrônico http://www.amigapublica.com.br, com as devidas 
alterações impostas por este Edital. 
 
4 - Este edital retificará, no que couber, o edital 001/2015, revogando as disposições em contrário. 
 
 

ARAUÁ (SE), 14 de janeiro de 2016. 
 

 
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 

(Portaria n.º 54/2015, de 01 de outubro de 2015) 
 

ELIANE SOUZA NERI 
Presidente 

                                  ANA CLÁUDIA MATOS DOS ANJOS 
                                      Membro 

RAIMUNDO DOS SANTOS 
Membro 

                                  JEANE VIEIRA DE SANTANA 
                                      Membro 

 
 


