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ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO 

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 05/2014/PMNR 

 

A Prefeita Municipal de Novo Repartimento, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do 
edital de convocação a prova de títulos, Edital n° 04/2014/PMNR, conforme a seguir especificado, permanecendo 
inalteradas as demais informações do edital supracitado. 

 
Onde se lê 

 
A Prefeitura Municipal de Novo Repartimento convoca os candidatos dos cargos de professores, abaixo 

relacionados, considerados aptos à Prova de Títulos, após a observância e a aplicação do processo de eliminação, 
conforme subitens 7.3 e 7.6, do Edital n° 01/2013/PMNR, a participarem da 2ª Etapa do Concurso (Prova de Títulos).  Os 
candidatos deverão no período de 31/03/2014 a 04/04/2014, conforme regras do item 8 do Edital n° 01/2013/PMNR, 
imprimir, preencher e assinar o formulário disponível no site da FADESP e enviá-lo, por carta registrada, juntamente com 
os documentos comprobatórios na forma do subitem 8.8 do edital supracitado, à Comissão Executora do Concurso – 
FADESP (Documentos da Prova Títulos do Concurso da PMNR), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da 
UFPA, Bairro do Guamá, Belém-Pará, CEP 66075-110.   

,  
 

Leia-se 

 
A Prefeitura Municipal de Novo Repartimento convoca os candidatos dos cargos de professores, abaixo 

relacionados, considerados aptos à Prova de Títulos, após a observância e a aplicação do processo de eliminação, 
conforme subitens 7.3 e 7.6, do Edital n° 01/2013/PMNR, a participarem da 2ª Etapa do Concurso (Prova de Títulos).  Os 
candidatos deverão no período de 31/03/2014 a 11/04/2014, conforme regras do item 8 do Edital n° 01/2013/PMNR, 
imprimir, preencher e assinar o formulário disponível no site da FADESP e enviá-lo, por carta registrada, juntamente com 
os documentos comprobatórios na forma do subitem 8.8 do edital supracitado, à Comissão Executora do Concurso – 
FADESP (Documentos da Prova Títulos do Concurso da PMNR), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da 
UFPA, Bairro do Guamá, Belém-Pará, CEP 66075-110.   

  
  

Novo Repartimento (PA), 02 de abril de 2014 

 
Valmira Alves da Silva 

Prefeita Municipal de Novo Repartimento 


