
 

 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE BELTERRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 02/2014/PMB 

 
A Prefeita Municipal de Belterra, no uso de suas atribuições legais, justificado pelo número elevado 
de inscritos no Concurso Público regido pelo Edital de Abertura n° 01/2014/PMB, que superou a 
capacidade de locais disponíveis no Município de Belterra para lotar todos os candidatos inscritos, 
com conforto e segurança no dia da prova objetiva (18/05/2014), torna pública a retificação do edital 
de Abertura conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens/subitens e 
anexos do edital supracitado. 

 
Onde se lê 

 
9.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista de 18 de 
maio de 2014, no turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para todos os Cargos de Nível Médio 
e Nível Superior, e, no turno da tarde, das 14h30 às 18h30 (horário local), para os Cargos de Nível 
Fundamental Completo. Desta forma o candidato poderá se inscrever, separadamente, e realizar as 
provas objetivas nos dois períodos, para cargos de nível de escolaridade em horários de provas 
diferentes. 
 
 

Leia-se 
 

9.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas no dia 18 de maio de 2014, 
no turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para todos os Cargos de Nível Superior, e, no 
turno da tarde, das 14h30 às 18h30 (horário local), para os Cargos de Nível Fundamental 
Completo. Desta forma o candidato poderá se inscrever, separadamente, e realizar as provas 
objetivas nos dois períodos, para cargos de nível de escolaridade em horários de provas diferentes. 
. 
9.1.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas no dia 25 de maio de 
2014, no turno da MANHÃ, das 8 às 12h (horário local) para os cargos de Nível Médio. 
 

 
Belterra-PA, 08 de maio de 2014 

 
 

Dilma Serrão Ferreira da Silva 
Prefeita Municipal de Belterra 


