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O Presidente da Comissão Especial de Fiscalização do Concurso Público 001/2014 do Município de Colméia, Estado de 
Tocantins, constituída pelo Decreto n.º 021/2014, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Constituição Federal, Lei 
Orgânica do Município de Colméia, Leis Complementares 594/2010, 598/2010, 608/2011,609/2011 e 669/2014, bem como, 
demais diplomas legais, resolve convocar todos os candidatos para as provas objetivas e de títulos 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 08 de Fevereiro de 2015, na 

cidade de Colméia/TO atendendo aos dispositivos do Edital 001/2014 e demais normas a este vinculadas. 
 
1.2 - As provas objetivas terão duração de 03 (três) horas, e serão realizadas nos locais especificados pelas tabelas do item 

3 deste edital. 
 
1.2.1 - No dia 08/02/2015 (Domingo), serão realizadas as provas objetivas para os cargos do NÍVEL MÉDIO, no turno da 

MANHÃ, com previsão de início para as 09h (horário local) e para os cargos dos NÍVEIS BÁSICO E SUPERIOR, no 
turno da TARDE, com previsão de início para às 14h (horário local). Os portões serão fechados pontualmente às 09h 
(horário local) e 14h (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 001/2014; 
 

2 - DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

2.1 - Os títulos deverão ser enviados via SEDEX, postados em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do edital de divulgação 
do RESULTADO FINAL da PROVA OBJETIVA, em envelope LACRADO, identificado e endereçado de acordo com 
o indicado no subitem 3.2.4.2 do Edital 001/2014, com o título “PROVA DE TITULOS”. 

2.1.1 - Para os candidatos que optarem por enviar os títulos via SEDEX, estes deverão enviar o Comprovante de Envio 
(RASTREIO) em forma de cópia digitalizada para o e-mail: coordenacao@amigapublica.com.br, constando como 
assunto, o número de inscrição e o código de rastreamento dos correios.  

2.1.2 - É facultada ao candidato, a entrega dos referidos títulos ao Chefe de Sala, no mesmo dia, horário e local da aplicação da 
PROVA OBJETIVA, em envelope ABERTO, identificado e com o título “PROVA DE TITULOS”, a ser lacrado no 
momento da entrega. 

2.2 - Para ter os seus títulos analisados, o candidato deverá: 

a) Preencher todos os campos da parte superior do requerimento, ANEXO II, parte integrante do Edital 001/2014;  

b) O requerimento que deverá estar em sua forma original e em duas vias; 

c) Anexar à primeira via do requerimento cópia autenticada em cartório de todos os documentos que deverão ser 
analisados na prova de títulos. NÃO serão aceitos originais para conferencia e os documentos originais entregues 
NÃO serão devolvidos; 

d) ENCADERNAR em espiral com capa plástica transparente e em tamanho A4; 

e) NUMERAR manualmente e rubricar no topo direito de todas as folhas, exceto o requerimento; 

f) Relacionar no requerimento, na mesma ordem de encadernação, todos os documentos, indicando a folha inicial, 
final de cada documento, o item da tabela de títulos para o qual se requer a pontuação, instituição ou órgão 
emissor e total de laudas do documento; 

g) Assinar e reconhecer firma no requerimento; 

h) Anexar ao encadernado à segunda via para servir de protocolo no momento da entrega; 
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i) Entregar em envelope aberto e confirmar se o mesmo foi lacrado no momento da entrega. 

2.3 - O requerimento de que trata o item anterior está disponível no ANEXO II, parte integrante do Edital 001/2014 e seu 
preenchimento é de exclusiva responsabilidade do candidato. O prazo para entrega de títulos não será prorrogado; 

2.4 - O conteúdo dos cadernos de títulos entregues por conta deste Concurso Público é de inteira e exclusiva responsabilidade do 
candidato, seja em relação aos documentos encadernados, ou ao atendimento às normas contidas nos editais e formulários. 

2.5 - Somente os candidatos aprovados nas provas objetivas serão habilitados para a prova de títulos, assim terão seus 
documentos analisados e os pontos computados no resultado final. Os títulos analisados ou não, em nenhuma hipótese 
serão devolvidos aos candidatos; 

2.6 - Será atribuída nota zero ao candidato que não enviar/entregar os títulos na FORMA, prazo e local determinados neste item; 

2.7 - Serão publicados na Internet, no endereço eletrônico www.amigapublica.com.br/concursos, para consulta individual pelo 
candidato o Resultado Preliminar da Prova de Títulos, e depois de transcorrido o prazo para interposição de recursos e 
julgamento dos mesmos, o Resultado Final da Prova de Títulos, este que será divulgado no mesmo endereço eletrônico e 
no Quadro de Avisos da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLMÉIA/TO. 

2.8 - Para melhor visualização, as listas que divulgarão os resultados da Prova de Títulos serão apresentadas em ordem 
alfabética, porém, quando da divulgação do Resultado Final do Concurso, o que definirá a ordem de apresentação será a 
classificação final do candidato para cada cargo; 

2.9 - As listas que divulgarem os resultados das Provas de Títulos constarão das seguintes informações: número de inscrição, 
nome do candidato e pontuação aferida na respectiva prova. Podendo, inclusive, apresentar outras informações que sejam 
julgadas como necessárias pela Comissão do Concurso Público, pela Instituição Organizadora, ou outra autoridade 
competente. 

 
 
 
 
3 - DOS LOCAIS DE PROVA  

3.1 - Indicação dos locais de provas para os candidatos de todos os cargos as provas ocorrerão na cidade de Colméia/TO 
conforme tabela abaixo: 

 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 
(Local de Prova) 
NÍVEL - Médio 

Candidatos: 
De: ACÁCIA OLIVEIRA DA CUNHA MORAIS    

Até: HÁVILA PRISCILA PEREIRA DA SILVA AGUIAR 
Local de Prova: 

Esc. Mun. Marechal de Humberto Alencar Castelo B.  
Av. Longuinho Vieira Junior 

Centro - COLMÉIA/TO  
Em frente a Feira Municipal 

Fechamento dos Portões às 9:00 (MANHÃ) 

Salas:0001 a 0006 
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NÍVEL - Médio 

Candidatos: 
De: HELEN CÁSSIA PEREIRA DE OLIVEIRA MIRANDA    

Até: ZENAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA 
Local de Prova: 

Colégio Estadual Serra das Cordilheiras  
Av. Monsenhor Linconl 
Centro - COLMÉIA/TO  

Próximo ao Posto de Saúde / Antigo Sesp 

Fechamento dos Portões às 9:00 (MANHÃ) 

Salas:0007 a 0015 
 

 

 
 
 

NÍVEL - Básico 
Candidatos: 

De: ADERLEI CARDOSO PINTO    
Até: JOSE DE AQUINO SOUSA 

Local de Prova: 
Esc. Mun. Marechal de Humberto Alencar Castelo B.  

Av. Longuinho Vieira Junior 
Centro - COLMÉIA/TO  

Em frente a Feira Municipal 

Fechamento dos Portões às 14:00 (TARDE) 

Salas:0016 a 0021 
 

 

 
 
 

NÍVEL - Básico 
Candidatos: 

De: JOSÉ DE RIBAMAR DOS REIS    
Até: ZULMA MENDES GOMES 

Local de Prova: 
Colégio Estadual Serra das Cordilheiras  

Av. Monsenhor Linconl 
Centro - COLMÉIA/TO  

Próximo ao Posto de Saúde / Antigo Sesp 

Fechamento dos Portões às 14:00 (TARDE) 

Salas:0022 a 0027 
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NÍVEL - Superior 
Candidatos: 

De: ABIANICE ALVES CRISTINO    
Até: IRONETE TORRES DE SOUZA 

Local de Prova: 
Colégio Estadual Serra das Cordilheiras  

Av. Monsenhor Linconl 
Centro - COLMÉIA/TO  

Próximo ao Posto de Saúde / Antigo Sesp 

Fechamento dos Portões às 14:00 (TARDE) 

Salas:0028 a 0031 
 

 

 
 
 

NÍVEL - Superior 
Candidatos: 

De: ITALLO RIBEIRO SILVA    
Até: ZUELY DAMARES DE MELO LIMA 

Local de Prova: 
Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho  

Rua 09 
Centro - COLMÉIA/TO  

Ao lado da AABB e Atrás do Ginásio de Esportes 

Fechamento dos Portões às 14:00 (TARDE) 

Salas:0032 a 0038 
 

 
 

COLMÉIA (TO), 26 de janeiro de 2015. 
 
 

PEDRO CLÉSIO RIBEIRO 
Prefeito(a) Municipal 

 
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 

(Decreto n.º 21/2014, de 05 de maio de 2014) 
 
 

ILMA MARIA GOMIDES 
Presidente da Comissão 

MARIA DO SOCORRO DUARTE VIEIRA ALVES 
Vice Presidente 

CARLOS JOSÉ DA SILVA 
Secretário 

MARIA NILZA PEREIRA BORGES 
2º Secretário 

 


