
 
MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO 

 

ESTADO DE SERGIPE 
 

RETIFICAÇÃO II DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO / SE 

 
 

Considerando que o número de inscritos no concurso público superou substancialmente a expectativa da Administração 
Municipal para a realização do certame, contando com um quantitativo final de aproximadamente 10.700 (dez mil e 
setecentos) candidatos; 
Considerando que os estabelecimentos de ensino municipais e estaduais localizados na região urbana do município são 
capazes de acomodar apenas cerca de 1.755 (um mil setecentos e cinquenta e cinco) pessoas em um turno de realização de 
provas, o que inviabiliza a realização do concurso no município em uma única data; 
Considerando que o item 1.3 do Edital n. 001/2010 prevê que “A Primeira Etapa (provas escritas objetivas de múltipla 
escolha) será realizada na Cidade em Poço Redondo/SE e, eventualmente, se a capacidade das unidades escolares não for 
suficiente para atender a todos os inscritos no concurso, serão também realizadas nos municípios circunvizinhos a este, que 
apresentarem estrutura física funcional, atendendo, assim, às necessidades do processo de seleção”; 
Considerando, por fim, que os municípios circunvizinhos a Poço Redondo que apresentam melhor estrutura física e 
funcional para a acomodação dos candidatos são Canindé de São Francisco e Monte Alegre; 
 
O Prefeito Municipal de Poço Redondo/SE, no uso de suas atribuições, retifica o Edital nº. 001/2010 supracitado: 

 
1 – A data para a realização das provas objetivas de múltipla escolha, prevista no item 5.2 do Edital nº 001/2010, fica remanejada da seguinte forma: 
 
I – Onde se lê no subitem 5.2 do Edital nº 001/2010: “...As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Poço 
Redondo/SE, com data inicialmente prevista para o dia 19 de setembro de 2010 (domingo)...”, LEIA-SE: “...As provas escritas objetivas de múltipla 
escolha serão realizadas nas cidades de Poço Redondo/SE, Canindé de São Francisco/SE e Monte Alegre/SE, e serão realizadas nos dias 09 
e 10 de outubro de 2010 (sábado e domingo, respectivamente)...”. 
 
II – Em virtude da alteração mencionada no inciso I deste item, fica ainda alterado o turno de realização das provas dos cargos de Enfermeiro do PSF, 
Médico Veterinário, Recepcionista e Vigilante, sendo que a tabela de distribuição dos cargos entre os dias/turnos de realização das provas previsto no 
subitem 5.2 do Edital nº 001/2010 passa a vigorar da seguinte forma: 
 

DATA PROVÁVEL HORÁRIO CARGOS 

09 de outubro de 2010 
(Sábado) 

TARDE:  
14h30min às 17h30min  

(horário local do Estado de Sergipe) 
Recepcionista, Vigilante. 

DATA PROVÁVEL HORÁRIO CARGOS 

MANHÃ:  
09h00min às 12h00min  

(horário local do Estado de Sergipe) 

Agente de Trânsito, Auxiliar de Serviços Gerais (Carpinteiro), Auxiliar de Serviços 
Gerais (Coveiro), Auxiliar de Serviços Gerais (Eletricista), Auxiliar de Serviços 
Gerais (Encanador), Auxiliar de Serviços Gerais (Gari), Auxiliar de Serviços 
Gerais (Jardineiro), Auxiliar de Serviços Gerais (Pedreiro), Auxiliar de Serviços 
Gerais (Pintor), Farmacêutico, Médico do PSF e HPP (Hospitais de Pequeno 
Porte), Professor Polivalente. 10 de outubro de 2010 

(Domingo) 

TARDE:  
14h30min às 17h30min  

(horário local do Estado de Sergipe) 

Anestesiologista, Assistente Social, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de 
Enfermagem, Bioquímico, Enfermeiro do PSF, Engenheiro Agrônomo, 
Fisioterapeuta, Médico Plantonista, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, 
Motorista, Nutricionista, Odontólogo do PSF, Professor de Educação Física, 
Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Música, Professor de 
Português, Psicólogo. 

 
III – Ainda considerando a alteração da data de realização das provas objetivas de múltipla escolha, os subitens 3.5.1, 3.5.2, 5.3, 8.1 e 8.2 do Edital nº. 
001/2010 passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“... 
3.5.1 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala), cargo, assim como 
orientações para realização das provas, estarão disponíveis, a partir do dia 27 de setembro de 2010, no site da CONSULPLAN (www.consulplan.net), 
devendo o candidato efetuar a impressão deste Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI). As informações também poderão ser obtidas através da 
Central de Atendimento da CONSULPLAN, através de e-mail (atendimento@consulplan.com) e telefone (32) 3729-4700. (...) 
3.5.2 Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), constate que sua inscrição não foi deferida, deverá entrar em contato 
com a Central de Atendimento da Consulplan, através de e-mail (atendimento@consulplan.com) ou telefone (32) 3729-4700, no horário de 9h às 17h, 
considerando-se o horário local do Estado de Sergipe, impreterivelmente até o dia 01 de outubro de 2010. (...) 
5.3 O local de realização da prova escrita, para o qual deverá se dirigir o candidato, será divulgado a partir do dia 27 de setembro de 2010 no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no site www.consulplan.net. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação 
correta de seu local de realização das provas escritas e comparecimento no horário determinado. (...) 
8.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site www.consulplan.net, às 16h00min do dia 11 de 
outubro de 2010. 
8.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02 (dois) dias úteis, iniciando-
se às 00h00min do dia 13 de outubro de 2010, encerrando-se às 23h59min do dia 14 de outubro de 2010, ininterruptas, em requerimento próprio 
disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 

...” 
2 – Este Termo de Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Poço Redondo (SE), 02 de setembro de 2010. 
 
 

Enoque Salvador de Melo 
Prefeito Municipal 

POÇO REDONDO, 23/11/53

 


