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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE 

3º RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2015, 06 DE FEVEREIRO DE 2015 

A comissão organizadora do concurso público decidiu realizar as seguintes mudanças no edital do 
concurso público com o objetivo de atender aos princípios de isonomia, legalidade, impessoalidade, 
moralidade, finalidade, publicidade e eficiência da Administração Pública. 

1. Alteração do Anexo VI do edital. 

No Anexo VI - Cronograma Previsto, onde se lê: 

 

Divulgação do Cartão de 
Confirmação de Inscrição – CCI 

26/03/2015 Site do Instituto Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

Provas objetivas 05/04/2015 Município de Saloá e regiões adjacentes. O local 
será divulgado no site do Instituto Adm&Tec. 

Divulgação do gabarito 
preliminar das provas objetivas 

05/04/2015 Site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e site do Instituto 
Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

Recebimento de recurso 
referente às provas objetivas 

06/04/2015 
e 
07/04/2015 

Central de Atendimento da Prefeitura do 
Município de Saloá. 

Provas práticas 08/04/2015 Local a ser informado aos candidatos através do 
site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e site do Instituto 
Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

Divulgação do gabarito final 
das provas objetivas e 
divulgação do resultado final 

10/04/2014 Site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br). 

Obs.: Poderá a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, conforme a necessidade e 
conveniência administrativa, mudar os dias e os horários de aplicação das provas e outras 
atividades do cronograma do concurso público. 
            

 

http://www.admtec.org.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
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Leia-se: 

 

Divulgação do Cartão de 
Confirmação de Inscrição – CCI, do 
local de realização das provas 
objetivas e relação candidato/vaga 

06/04/2015 
Site do Instituto Adm&Tec 
(www.admtec.org.br). 

Provas objetivas 
18/04/2015 e 
19/04/2015 

Município de Saloá e regiões adjacentes. O 
local será divulgado no site do Instituto 
Adm&Tec. 

Divulgação do gabarito preliminar 
das provas objetivas 

19/04/2015 
Site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e site do Instituto 
Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

Recebimento de recurso referente 
às provas objetivas 

20/04/2015 e 
22/04/2015 

Central de Atendimento da Prefeitura do 
Município de Saloá. 

Provas práticas 27/04/2015 

Local a ser informado aos candidatos 
através do site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e site do Instituto 
Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

Divulgação do gabarito final das 
provas objetivas e divulgação do 
resultado final 

30/04/2015 
Site da Prefeitura de Saloá 
(www.saloa.pe.gov.br) e site do Instituto 
Adm&Tec (www.admtec.org.br). 

Observações: 

 O candidato poderá entregar documentação complementar referente à prova de títulos 
pessoalmente no momento de realização da prova objetiva. 

 O candidato que apresentar qualquer impedimento de realização da prova objetiva no 
sábado, dia 18/04/2015, por motivos religiosos, deverá apresentar uma declaração do seu 
líder religioso com firma reconhecida no dia da prova para que seja realizado o 
procedimento adequado de atendimento especial de aplicação da prova após as 18h. 

 Poderá a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, conforme a necessidade e 
conveniência administrativa, mudar os dias e os horários de aplicação das provas e outras 
atividades do cronograma do concurso público. 

                 

 

http://www.admtec.org.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/
http://www.jaboatao.pe.gov.br/
http://www.admtec.org.br/
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2. Alteração do Anexo VIII do edital. 

No Anexo VIII - HORÁRIO DAS PROVAS, onde se lê: 

DAS PROVAS OBJETIVAS. 

Provas Horário Local¹ 

Provas de nível fundamental e 
superior 

Das 08h00 às 11h00 Município de Saloá e 
municípios adjacentes. 

Provas de nível médio Das 13h00 às 16h00 Município de Saloá e 
municípios adjacentes. 

Observação 1: o local das provas será divulgado através do site do Instituto Adm&Tec 
(www.admtec.org.br). 

DAS PROVAS PRÁTICAS. 

Provas Horário Local 

Prova prática Das 08h00 às 12h00 Município de Saloá. 

         

Leia-se: 

DAS PROVAS OBJETIVAS. 

Provas Horário Data Local¹ 

Provas de nível 
fundamental 

Das 15h00 às 18h00 18/04/2015 Município de Saloá e 
municípios 
adjacentes. 

Provas de nível médio Das 15h00 às 18h00 19/04/2015 Município de Saloá e 
municípios 
adjacentes. 

Provas de nível superior Das 08h00 às 11h00 19/04/2015 Município de Saloá e 
municípios 
adjacentes. 

Observações: 

1. O local das provas será divulgado através do site do Instituto Adm&Tec 
(www.admtec.org.br). 

2. O candidato que apresentar qualquer impedimento de realização da prova objetiva no 
sábado, dia 18/04/2015, por motivos religiosos, deverá apresentar uma declaração do seu 
líder religioso com firma reconhecida no dia da prova para que seja realizado o 
procedimento adequado de atendimento especial de aplicação da prova após as 18h. 

 

http://www.admtec.org.br/
http://www.admtec.org.br/
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DAS PROVAS PRÁTICAS. 

Provas Horário Local 

Prova prática Das 08h00 às 12h00 Município de Saloá. 

                   

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, Estado de Pernambuco, em 31 de março de 2015. 

 

Manoel Ricardo de Andrade Lima Alves. 

Prefeito. 

 


