
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 02/2014/PMCC 

 
O Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais, justificado pelo 
número elevado de inscritos no Concurso Público regido pelo Edital de Abertura n° 01/2014/PMCC, 
que superou a capacidade de locais disponíveis no Município de Canaã dos Carajás para lotar todos 
os candidatos inscritos, com conforto e segurança, no dia da prova objetiva (13/04/2014), 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 

 
5.8. Após o acatamento da inscrição e sua respectiva confirmação, será disponibilizado ao candidato o cartão 
de inscrição contendo o local da realização da prova objetiva no site da FADESP, no endereço eletrônico 
www.fadesp.org.br, no período de 01 a 07 de abril de 2014. Ressalte-se que é de inteira responsabilidade 
do candidato a emissão do seu cartão de inscrição com local de prova no período retrocitado. 

 
Leia-se 

 
5.8. Após o acatamento da inscrição e sua respectiva confirmação, será disponibilizado ao candidato o cartão 
de inscrição contendo o local da realização da prova objetiva no site da FADESP, no endereço eletrônico 
www.fadesp.org.br, no período de 03 a 08 de abril de 2014. Ressalte-se que é de inteira responsabilidade 
do candidato a emissão do seu cartão de inscrição com local de prova no período retrocitado. 

 
 

Onde se lê 
 

6.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista de 13 de 
abril de 2014, nos turnos:  
MANHÃ, das 8 às 12h (horário de Brasília) para todos os cargos de Nível Fundamental Completo, 
Nível Médio e Nível Superior.  
TARDE, das 14h30min às 18h30min (horário de Brasília), para todos os cargos de Nível 
Fundamental Incompleto. 
 

Leia-se 
 

6.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista de 13 de 
abril de 2014, nos turnos:  
MANHÃ, das 8 às 12h (horário Brasília), para todos os cargos de Nível Superior e Nível 
Fundamental Incompleto.  
TARDE, das 14h30min às 18h30min (horário Brasília), para todos os cargos de Nível Médio e 
Nível Fundamental Completo. 
 

Canaã dos Carajás-PA, 01 de Abril de 2014. 
 
 

Jeová Andrade 
Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás 


