
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI 

     CNPJ 06.469.837/0001-60  

 Avenida Senador Vitorino Freire, 513 – Centro – Cajari - MA 

CONCURSO PÚBLICO  
 

Edital 001/2014 – Concurso Público Municipal 
 

Regulamenta o item 4.1 do Edital do 
Concurso Público que dispõe sobre o 
Local, Data e Horário de aplicação das 
provas e dá outras providencias.  

 
O Prefeito Municipal de Cajari, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no item 4.1 do Edital do Concurso Público Nº 001/2013, 
considerando que o espaço físico no município é insuficiente para acomodação dos 
candidatos para aplicação das provas, torna público para o conhecimento dos interessados 
que as provas para os cargos de Auxiliar de Operação de Serviços Diversos, Motorista Cat 
“B”, Motorista Cat “D”, Vigia e Guarda Municipal serão realizadas na cidade de Vitória do 
Mearim – MA, no dia 26.01.2014  nos seguintes horários: 

 
1. Data e horário de inicio das provas e os respectivos cargos: 

 

Data 

Horário de 

Inicio das 

Provas 

Cargo(s)/Escolaridade 

 

Cidade 

26.01.2014 

 

9:00 hs  

Nível Fundamental: Motorista Categoria B, 

Motorista Categoria D e  Auxiliar de Operação 

de Serviços Diversos 

Nível Médio: Guarda Municipal 

 

 

Vitória do Mearim 

14:30 hs 

 

Nível Fundamental: Vigia 

 

 
Os horários de que tratam o item 1 são os limites para ingresso no local das provas, não se 
admitindo outro em hipótese  nenhuma. 
1.1. A prova terá 3 (três) horas de duração. 
1.2. Ficam adiadas para uma data a ser definida pela Comissão Organizadora do Concurso a 
aplicação das provas para os cargos de Professores. 
1.3. A data, horário e local de aplicação de provas de que trata o item anterior serão 
divulgadas posteriormente.   
2. O local das provas e as respectivas salas de que trata o item 1 serão disponibilizados até o 
dia 23 de Janeiro de 2014 de no site www.consep-pi.com.br e no mural da Prefeitura. 

 
 
 

Cajari (MA), 22 de Janeiro  de 2014. 
 
 

Joel Dourado Franco 
Prefeito Municipal 


