
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE MOCAJUBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 02/2018/PMM 

 
A Prefeita Municipal de Mocajuba, no uso de suas atribuições legais torna pública a retificação do Edital n° 
01/2018/PMM conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos 
do edital supracitado, não alterado pelo Edital n° 02/2018/PPM e este edital.. 

 
Onde se lê 

 

5.23. O candidato deverá devolver no dia das provas o cartão-resposta da prova objetiva, e o boletim 
de questões da prova objetiva, recebidos. O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas 
levando o caderno de provas no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao horário determinado 
para o término das provas. As matrizes das provas objetivas estarão disponíveis, no dia seguinte da 
realização, no site da FADESP, podendo o candidato, no dia da prova, anotar o gabarito das 
questões de sua prova objetiva somente no verso de seu cartão de inscrição, impresso conforme 
subitem 4.9 deste Edital. O candidato que não levar o seu cartão de inscrição, não poderá anotar o 
seu gabarito da prova objetiva. 
 

Leia-se 
 

5.23. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas 
por, no mínimo, 60 minutos após o início das provas. O candidato deverá devolver no dia das 
provas o cartão-resposta da prova objetiva, e o boletim de questões da prova objetiva, recebidos. 
O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. As matrizes 
das provas objetivas estarão disponíveis, no dia seguinte da realização, no site da FADESP, 
podendo o candidato, no dia da prova, anotar o gabarito das questões de sua prova objetiva 
somente no verso de seu cartão de inscrição, impresso conforme subitem 4.9 deste Edital. O 
candidato que não levar o seu cartão de inscrição, não poderá anotar o seu gabarito da prova 
objetiva. 

 
Mocajuba-PA, 20 de Dezembro de 2018 

 
Elieth de Fatima da Silva Braga  

Prefeita Municipal de MOCAJUBA 


