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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 
MUNICÍPIO DE ANAPU 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 001/2011/PMA 
 

O Prefeito Municipal de Anapu-PA no uso de suas atribuições legais, altera o período de 
inscrição modalidade presencial do concurso público da Prefeitura Municipal de Anapu-PA 
e pública retificações no Edital nº 01/2011/PMA, de 22 de setembro de 2011, como segue:  

Onde se lê 
5.2. O pagamento da taxa de Inscrição poderá ser efetuado no período de 10 a 14 de 
outubro de 2011 na agência da Loteria da Caixa Econômica Federal, localizada na Av. 
Avenida Getulio Vargas, s/n°, Centro, Município de Anapu – Pará. A guia de pagamento 
será retirada no local de pagamento.  

Leia-se 
5.2. O pagamento da taxa de Inscrição poderá ser efetuado no período de 13 a 18 de 
outubro de 2011, exceto Domingo, na agência da Loteria da Caixa Econômica Federal, 
localizada na Av. Avenida Getulio Vargas, s/n°, Centro, Município de Anapu – Pará. A 
guia de pagamento será retirada no local de pagamento.  

Onde se lê 
6.1. O candidato, que escolher a Modalidade Presencial de Inscrição, após o pagamento 
da taxa de inscrição, conforme item 5 deste Edital, deverá dirigir-se no período, hora e 
local citados abaixo, para retirar e devolver o formulário de inscrição, devidamente 
preenchido, juntamente com a cópia do documento de identidade e o boleto de 
pagamento da inscrição, quando receberá o comprovante de entrega do formulário de 
inscrição no concurso.  
Período: 10 a 14 de outubro de 2011  

Leia-se 
6.1. O candidato, que escolher a Modalidade Presencial de Inscrição, após o 
pagamento da taxa de inscrição, conforme item 5 deste Edital, deverá dirigir-se no 
período, hora e local citados abaixo, para retirar e devolver o formulário de inscrição, 
devidamente preenchido, juntamente com a cópia do documento de identidade e o boleto 
de pagamento da inscrição, quando receberá o comprovante de entrega do formulário de 
inscrição no concurso.  
Período: 13 a 18 de outubro de 2011 (exceto Domingo)  
 
Os demais itens, subitens e anexos do Edital nº 01/2011 do Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Anapu-PA, permanecem inalterados.  
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