
 

 

COMUNICADO URGENTE 
 

 
A AMIGA PÚBLICA CONCURSOS, em obediência ao Edital 001/2018 do Concurso Público 

destinado ao provimento de vagas para diversos cargos da Prefeitura Municipal de Nossa 

Senhora da Glória (SE), e, em respeito aos candidatos inscritos no referido certame, vem a 

público prestar os seguintes esclarecimentos e as seguintes providências: 

CONSIDERANDO, que foram cumpridas as deliberações no tocante ao cronograma de 

aplicação das provas previamente estabelecido no Edital 007/2018, do epigrafado Concurso 

Público, primando pela lisura e pela conduta ilibada da AMIGA PÚBLICA CONCURSOS; 

CONSIDERANDO, que, das 120 questões da prova aplicada para o cargo de Engenheiro Civil, 

especificamente em relação ao bloco de questões de Conhecimentos Específicos, e somente 

nesse, foi equivocadamente repetido o conteúdo de outro certame realizado pela AMIGA 

PÚBLICA, em decorrência dos processos automatizados de seleção das provas que visam 

conferir o máximo de sigilo e segurança ao Concurso, fato que somente permite ser detectado 

após a aplicação das provas, devido a não exibição prévia das provas aos seus auditores 

independentes; 

CONSIDERANDO, o respeito que a AMIGA PÚBLICA tem pelos candidatos que prestam 

concursos nos certames por ela organizados, e visando preservar a isonomia e igualdade de 

condições aos candidatos que realizaram a prova no último domingo dia 18/11/2018. 

CONSIDERANDO, que após a constatação do equívoco, de inteira responsabilidade da 

AMIGA PÚBLICA por parte do seu Serviço de Auditoria Interna, e após aprovação da 

deliberação pela Comissão Especial do Concurso público, decide: 

- REAPLICAR A PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE 

ENGENHEIRO CIVIL (questões 051 a 120) exclusivamente para os candidatos que prestaram 

prova para o cargo de Engenheiro Civil no dia 18/11/2018, na data prevista para o dia 02 de 

dezembro do corrente ano, no turno da tarde, no horário das 13 às 18 horas, nas Cidades de 

Nossa Senhora da Glória e Aracaju, cuja convocação ocorrerá em Edital específico, com 

previsão de publicação para o dia 27/11/2018. 

 

Aracaju, 22 de novembro de 2018. 

 

AMIGA PÚBLICA CONCURSOS 
Assessoria de Comunicação 


