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EDITAL Nº. 005/2012 
 

DIVULGA ENSALAMENTO PARA O 

CARGO DE ENFERMEIRO DO 

CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO 

EDITAL Nº. 001/2012  

 
 

O Presidente da Comissão Especial de Concurso Público, no uso de suas atribuições 
legais e em vista do disposto no Edital nº. 004/2012.         

 
R E S O L V E: 

 
I – Divulgar o novo ensalamento dos candidatos que realizaram a prova objetiva no dia 
20/05/2012 para o cargo de Enfermeiro, constante no Anexo I, parte integrante deste 
Edital.  
 
II – A nova prova objetiva será realizada no dia 10/06/2012, na Escola Municipal 
Renato Siloto, localizado na Rua Sergipe, 991 – Jd. Morada do Sol devendo o 
candidato observar o horário de sua prova e local no Anexo I deste Edital, sendo que o 
candidato deverá se apresentar no local com antecedência mínima de 01 (uma) hora 
ao horário previsto para o início das provas, tendo em vista a abertura dos portões 01 
(uma) hora antes do início das provas e fechamento 15 (quinze) minutos antes do 
início das provas.  
 
III – A nova prova será aplicada somente aos candidatos que realizaram a prova no 
dia 20/05/2012.   
 
IV – Não será admitida em qualquer hipótese a entrada de candidato após o horário de 
fechamento dos portões.  
 
V – Para ingresso na sala de prova o candidato deverá apresentar um dos 
documentos de identificação previstos no Edital 001/2012.  
 
VI – A prova terá duração de 3 (três) horas, sendo que iniciará às 8h e 30 min e os 
portões serão fechados às 8h 15min.  
 
VII - Ficam mantidas todas as demais disposições estabelecidas pelo Edital nº. 
001/2012.  
 
VIII – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manoel Ribas, 5 de junho de 2012 

 
 

Alberto Giansanti Neto 
Presidente da Comissão Especial 


