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SEGUNDO ADITIVO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2016 
   

Modifica data e horários de entrega de títulos e 
da Prova Prática, Regulamenta item 4.13 do 
Edital 001/2016 do Concurso Público 
Municipal e dá outras providências. 

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

torna público para o conhecimento dos interessados, que fica modificado a data e horários da entrega 
dos títulos e aplicação da prova prática e regulamenta a mesma: 

 
1. DA PROVA DE TÍTULOS 

1.1. Os títulos de que tratam o item 3.5 deverão ser entregues no dia 13 de Maio de 2016, no 
horário das 8:00hs as 12:30 hs na sede da Prefeitura Municipal de  Alto Parnaíba, localizada na Av. 
Rio Parnaíba, Nº 820 – Centro – Alto Parnaíba – Maranhão. 
1.2. Os procedimentos e normas da entrega dos Títulos são mesmos constantes no Edital Nº 
001/2016 que trata do Concurso Público. 

 
2. DA PROVA PRÁTICA 

2.1. A Prova Prática prevista no item 4.13 do Edital do Concurso será realizada no dia 13 de 
Maio de 2016, a partir das 14:30 hs, sendo esse o horário máximo permitido ao candidato para 
ingressar no local de aplicação da provas.  
2.2. A Prova Prática será realizada na Lan House Word Games, localizada na Praça Coronel 
Adolfo Lustosa, Centro – Alto Parnaíba – MA. 
2.3. Ao candidato que não comparecer ao local da prova ou chegar após o horário estabelecido 
no item 2.1, não será dado outro prazo para sua realização, ficando o mesmo somente com a 
pontuação da prova objetiva. 
 
2.4. Dos Critérios de Avaliação da Prova Prática 

 
1.Digitação de Texto, Tabela e Utilização de Sistema de Informática: 

Digitação de palavras:  Pontos 
480 5 
289 a 384 4 
193 a 288 3 
97 a 192 2 
96 1 
Menos que 96 0,5 
Digitação de Tabela  
Tabela Completa Até 2,5 pontos 
Utilização de Sistema de Informática  
Identificação do Programa a ser utilizado 1,5 
Utilização de Impressora 1,0 

 
2. O candidato que transcrever o texto sem erros obterá a nota máxima de 5 (cinco) pontos. 
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3.  São considerados erros: 
Inversão de letras; omissão e/ou excesso de letras, sinais e/ou acentos; letras,  
- Sinais e/ou acentos errados; duplicação de letras; 
- Falta de espaço entre palavras; espaço a mais entre palavras ou letras; 
- Falta ou uso indevido de maiúsculas; 
- Palavra, sinal, acento e letra saltada, trocada, invertida, omitida, duplicada; 
4. Cada candidato terá 20 (vinte) minutos para fazer a prova prática, iniciando-se a contagem do 
tempo no momento em que o Fiscal autorizar o inicio e o término quando imprimir o texto 
digitado. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Parnaíba, aos quatro dias do mês de Maio do ano de dois mil 
e dezesseis. 

 
 
 

 
 
 

Itamar Nunes Vieira 
Prefeito Municipal 

 
 


