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CONCURSO PÚBLICO 

 
EDITAL Nº 001/2012

  
SEGUNDO ADITIVO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.

  
                       A Prefeitura Municipal de Paraipaba, Estado do Ceará, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que os itens 2.2, 2.4.1, 2.5.1, 2.5.4 e 4.1 do Edital 001/2012 passam  a vigorar com as seguintes 
redações:

     

2. DAS INSCRIÇÕES: 

  

2.2. As inscrições serão realizadas no período de 19 de Março de  2012 a 27  de Abril de 2012. O horário das 
Inscrições presenciais será das 08:00h às 12:00h e 14:00 hs às 17:00 hs.

  

2.4.1. Documentos necessários para inscrição:

 

a) Comprovante de  pagamento da taxa de inscrição que deverá ser realizado no Banco do Brasil S / A, 
Agência Nº 4160-2 

 

Conta Corrente Nº  7023-8 em nome da Prefeitura Municipal de Paraipaba

  

Inscrições 
Concurso Público, até dia 27

 

de Abril de 2012.

 

Não será aceita inscrição por depósito em Caixa Eletrônico.

  

.

   

2.5.1. Para fazer a inscrição pela internet, no endereço www.consep-pi.com.br, o candidato deve localizar 
a Ficha de Inscrição no link

 

correspondente ao Concurso Público de Paraipaba

 

-

 

CE, no período das 
inscrições.

 

O horário máximo para fazer a inscrição será as 23h:59min do dia 27

 

de Abril

  

de 2012. Os 
boletos gerados nessa data (27.04/2012) poderão ser pagos no dia 30

 

de Abril de 2012.

   

2.5.4. O candidato portador de deficiência física que fizer a inscrição pela internet, deverá enviar via sedex, 
o laudo médico

 

de que trata o item 6.1 para CONSEP 

 

Consultoria e Estudos Pedagógicos Ltda, localizada 
à Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte Salas 309/310 

 

Centro 

 

CEP: 64.000.290 -Teresina 

 

PI. A data de 
postagem do laudo deverá ser até dia 27

 

de Abril de 2012. 

   

4.DAS PROVAS

 

4.1.

 

DA PROVA ESCRITA A prova será realizada dia 27.05.2012, a partir das 9:00 h  com três horas de 
duração, sendo este horário (9:00 h) o limite para ingressar no local de aplicação das provas. Os locais de 
aplicação da prova objetiva será

 

divulgados até dia 21 de Maio

 

de 2012, na sede da Prefeitura de Paraipaba 
e no site  www.consep-pi.com.br

 

. Caso o numero de candidatos inscritos supere a capacidade de espaço 
físico do Município, as provas serão realizadas em datas e horários a serem divulgados com antecedência 
mínima de 10 dias da realização da mesma.  

  

    Os demais itens do Edital 001/2012 permanecem inalterados 

   

Paraipaba (CE), 9  de Abril

 

de 2012

   

Joana Dar`c Batista Carvalho

 

Prefeita Municipal
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