ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE FEIJÓ
ADENDO 01 - EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 006/2018 DE 18/11/2018
A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre –
FUNDAPE vem a público, por meio deste, em respeito a todos os candidatos inscritos no CONCURSO
PÚBLICO DE PROVAS PARA O PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE
LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE FEIJÓ-AC, INFORMAR A MUDANÇA DE HORÁRIO DAS PROVAS, devido às
solicitações feitas à Prefeitura Municipal de Feijó, por já haver outro evento na cidade no período da
manhã.
Onde se Lê:
5.1 A prova objetiva das matérias de cada nível, será aplicada no município de Feijó, para o cargo,
NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018, em um único turno, início às 8h e término às 12h, tendo a
duração máxima de 04 (quatro) horas. Os portões de acesso serão abertos às 6h40min e fechados,
impreterivelmente, às 7h40min.
Leia-se:
5.1 A prova objetiva das matérias de cada nível, será aplicada no município de Feijó, para o cargo,
NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018, em um único turno, início às 14h e término às 18h, tendo a
duração máxima de 04 (quatro) horas. Os portões de acesso serão abertos às 12h40min e fechados,
impreterivelmente, às 13h40min.
Onde se Lê:
5.24 ... Os portões do local ou unidade de aplicação da prova serão abertos às 6h40min e serão
fechados pontualmente às 7h40min, não sendo permitido o ingresso de nenhum candidato após esse
horário, sob nenhuma hipótese. Não será permitida a entrada de candidatos na sala de aplicação de
provas após as 08h, mesmo que esteja dentro da unidade (escola, colégio ou campus) na qual realizará
a prova.
Leia-se:
5.24 ... Os portões do local ou unidade de aplicação da prova serão abertos às 12h40min e serão
fechados pontualmente às 13h40min, não sendo permitido o ingresso de nenhum candidato após esse
horário, sob nenhuma hipótese. Não será permitida a entrada de candidatos na sala de aplicação de
provas após as 14h, mesmo que esteja dentro da unidade (escola, colégio ou campus) na qual
realizará a prova.
Por fim, a FUNDAPE reafirma o seu compromisso institucional colocando-se à disposição de todos
os que desejarem maiores informações sobre o certame, os quais poderão entrar em contato
diretamente com a FUNDAPE, por meio do e-mail: fundape.concursos@gmail.com, ou, ainda, pelo
telefone: (68) 3229-3390.

À Comissão.

