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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA/SE 
Praça Barão do Rio Branco, 76 – Centro – Estância/SE – CEP: 49.810-000 

Fone: (79) 3522-1143 – CNPJ: 13.097.050/0001-80 
 

 

A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2009 da Prefeitura Municipal de 
Estância, devidamente constituída pela Portaria  n.º 702/2009, no uso de suas atribuições legais, resolve publicar o 
local onde as PROVAS OBJETIVAS serão realizadas, nos termos que se seguem: 

 
1 - As Provas Objetivas serão realizadas no dia 11 de Abril de 2010, exclusivamente no município de 

Estância/SE, e atenderão aos dispositivos do Edital 001/2009 e demais normas a este vinculadas. 
 
1.1 - As Provas terão duração de 03 (três) horas, no local especificado pela tabela do item 1.2 deste Edital. 
 

1.1.1 - No dia 11/04/2010 (Domingo), serão realizadas as Provas Objetivas para os cargos do NÍVEL MÉDIO, 
no turno da TARDE, com previsão de início para as 13h (horário local). Os portões serão fechados pontualmente às 
13h (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 – As Provas Objetivas do dia 11/04/2010 serão realizadas conforme orientação da tabela abaixo:  
 

        NÍVEL MÉDIO 
       NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA 

TURNO DA TARDE 
Escola Municipal Dom Coutinho 

 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, Nº 272 –Bairro Alagoas – Estância/SE 

 
Próx. À UNIT 

Salas: 01 a 09 
           OBS: As salas de provas também serão indicadas na escola, no momento da chegada dos candidatos. 

 
1.3 – Todos os candidatos poderão consultar e imprimir a informação de seu local de prova, inclusive com a 

indicação da sala, através do site http://www.amigapublica.com.br/concursos, tanto pela opção específica, como 
também através da opção PÁGINA DO CANDIDATO. 

 
1.3.1 – Para os candidatos que não possuam acesso à internet, as informações de seus locais e horários de 

realização das provas objetivas poderão ser obtidas no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Estância, bastando 
para tanto consultar a relação classificada por nome; 

 
1.4 – A identificação do local de realização das provas objetivas é de única responsabilidade do candidato. 

 
ESTÂNCIA (SE),  31 de Março de 2010. 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO 
(Portaria n.º 702, de 02 de setembro de 2009) 

GENILZA DE FRANÇA LIMA 
Presidente 

 

 

 

 

MARIA BETHÂNIA MENEZES CALASANS 
Membro 

JOELMA SANTOS SILVA 
Membro 

 
 
 
 


