
 
ESTADO DO MARANHAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA 
CNPJ 01.612.540/0001-77 

Concurso Público 
 
EDITAL Nº 003/2016 – CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – CARGO DIGITADOR  
 
A Prefeita Municipal de Conceição do Lago Açu, fundamentada no Processo Administrativo de Nº    
008/2016 e no Decreto de Nº 007/2016  que cancelou a Prova Objetiva do cargo de Digitador 
aplicada dia 19/06/2016 do Concurso Publico regido pelo Edital de Nº 001/2016, convoca  os 
candidatos inscritos no mencionado cargo, para prestarem nova  prova  conforme    especificação 
abaixo: 
 

Art. 1º   A Prova Objetiva para o cargo de Digitador será reaplicada na sede do município de 
Conceição do Lago Açu – MA  
            

a) Dia: 31 de julho de 2016 

b) Turno: Matutino. 

c)  Horário: Das 8 às 11h30mim.  

d) Local       
 

LOCAL CARGO ESPECIFICAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL 
Francisco Dantas Ribeiro  
Rua Fernando de Melo S/N-

Bairro Novo  
Conceição do Lago Açu – MA  

 

Digitador 
 

 
Todos os candidatos 

inscritos. 
 

   

 

      2º Os candidatos deverão observar itens do Edital de Abertura de Inscrição e Vagas e 
suas alterações que determinam: 

 

a) O candidato deverá comparecer ao local designado, 30 (trinta) minutos antes 
do início das provas, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
lápis preto e borracha macia. 

 

b) Somente será admitido à sala de provas o candidato que apresentar 
documento original de identificação com fotografia e o Comprovante de 
Inscrição. 

 

c) Durante a realização das provas não será permitida qualquer espécie de 
consulta, nem uso de máquina calculadora, telefone celular ou de qualquer 
aparelho eletrônico. 

 

d) Não será permitido dentro da sala de prova ingestão de alimentos ou bebidas 
alcoólicas, consumo de cigarro ou similar, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro) ou outros materiais similares. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, 
ESTADO DO MARANHÃO, EM 11 DE JULHO DE 2016. 
 

Marly dos Santos Sousa 
Prefeita Municipal 


