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                            PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO 

CONCURSO PÚBLICO 001/2014 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA REAPLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA CARGO 
Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - Semas/CRAS 

 
 

A COMISSÃO DO CONCURSO, no uso de suas atribuições legais e em obediência ao Capítulo VI, do Edital de Abertura, CONVOCA todos os candidatos 

inscritos no Concurso Público 01/2014 para provimento dos cargo de: Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - Semas/CRAS, para prestarem a Prova 

Objetiva no dia 22 de fevereiro de 2015, de acordo com a consulta publicada no site do Instituto Abaré-eté - www.institutoabare-ete.com.br e planilha 

anexa no paço da Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis - RO 

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

1. A reaplicação da prova objetiva para o cargo, terá a duração de 3h30 (três horas e trinta minutos) incluindo-se o tempo para preenchimento da 

Folha de Respostas e será aplicada no dia 22 de fevereiro de 2015, às 09 horas (nove horas) - (horário local). 

1.1. A abertura dos portões ocorrerá a partir das 8:30h – (oito horas e 30 minutos), horário local, e seu fechamento ocorrerá impreterivelmente 
às 09h (nove horas), horário local; 

1.2. As provas  serão na Escola: Educandário Paulo Freire, Avenida Presidente Dutra nº.3480 Centro - Alto Alegre dos Parecis – Sala 1; 

2. A prova será na Os candidatos deverão acessar as informações exclusivas de local de prova e número de sala pelo site 
www.institutoabare-ete.com.br ou na Listagem Geral afixada no quadro de avisos da Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis - RO. O candidato 
somente poderá realizar as provas no local designado no Edital de Convocação. 

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de trinta minutos do horário fixado para 

o seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, lápis, borracha e do documento de 

identidade original. Não serão aceitos outros documentos de identidade, conforme item 6.8 b ou mesmo cópias autenticadas, conforme item 8.6. 

do Edital de abertura do Concurso Público. 

4. Candidatos que professem religião que tenham o sábado como dia sagrado, ficará aguardando em uma sala reservada, acompanhado por um fiscal até 

o por do sol para iniciar a prova, e a partir desse momento será iniciado a contagem do tempo de prova; 

4.1. Não será permitido ao candidato que estiver na sala reservada, nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, 

relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman e/ou equipamentos semelhantes; 

4.2. O candidato não poderá ausentar-se da sala reservada sem o acompanhamento de um fiscal, a não observância desse item implica na 
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automática exclusão do candidato; 

4.3. Não será fornecido nenhum tipo de alimento para o candidato que estiver aguardando na sala reservada; 

4.4. Os candidatos nesta situação poderão levar alimentos. 

5. Derá eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como: 
máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou 
similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, notebook, palmtop, walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, 
boné, gorro etc. 

5.1. O Instituto Abaré-eté recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos objetos citados no item anterior. 

5.2. Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala, após decorrida 1h (uma hora) de seu efetivo início podendo levar o 

Caderno de Questões. 

5.3. Durante a prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fiscal sua saída da sala, sendo designado um fiscal volante para 

acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso. 

5.4. Deverão permanecer na sala os 3 (três) últimos candidatos até o encerramento da prova. 

6. Ao fim da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem 

como não poderá utilizar os banheiros. 

7. O candidato deverá observar todas as normas e os procedimentos para a realização das provas, estabelecidos no Edital de Abertura nº 01/2014, do 

Concurso Público. 

 

Alto Alegre dos Parecis, 05 de Fevereiro de 2015. 

 
 
 

Instituto Abaré-eté 

À Comissão: 

 
Assessor Jurídico 

OAB 
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Inscrição Nome Cargo Colégio de Aplicação Sala Horário 

1302818-9 ELZA PEREIRA SILVA 
Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

1302308-0 FABIANA GERMANO DA SILVA 
Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

1302293-8 IVANILDA MARIA DE SOUZA 
Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

1302679-8 MARCIA REGINA LOVO 
Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

1302150-8 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA 
Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

1302694-1 POLIANA REGINA DE SOUZA 
Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

1302055-2 ADELSON GONCALVES NIZA 

Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

1302012-9 FATIMA CRISTINA GARCIA VELHO 

Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

1300004-7 LINE DIONES BATISTA DA SILVA 
Solicitou cancelamento e devolução da taxa de inscrição 

1302711-5 LINDINALVA DA SILVA PINTO 

Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

1301518-4 SILVANA RAMOS DE CAMPOS 

Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

1301947-3 POLLYANNA VENANCIO MOREIRA 

Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

1302337-3 ROGERIO DE FREITAS OLIVEIRA 
Pedagogo / Educação Infantil / Séries Iniciais - 
Semas/CRAS 

Educandário Paulo Freire 
01 09:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


