
 

 1 

   
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
Endereço: Rua São José, 35, Centro 

CNPJ: 01.611.686/0001-34 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2010 
DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No  001 / 2010 

 
O Prefeito Municipal de CACIMBAS, no uso de suas prerrogativas legais, faz saber que RETIFICA o 

Edital de Concurso Público nº 001/2010, e divulga os locais e horários de realização da Prova Escrita, de 
acordo com o descrito abaixo: 
 
Art.1º - Em consonância com o estabelecido no Edital 001/2010, subitens: 6.2; 6.3 e 6.4, publicado no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba no dia 20 de Agosto de 2010, ficam determinado os locais e horários das provas 
objetivas: 
“6.2 - Caso haja grande número de inscritos e não haja local suficiente para a aplicação das provas (prédios e 
carteiras), estas poderão ser realizadas em dois horários, de modo que, o mesmo cargo não será dividido nos 
dois horários e sim realizado no mesmo horário. Ou ainda, poderão ser realizadas em Cidades circunvizinhas à 
CACIMBAS, ou ainda, em datas diferentes à determinada neste Edital; 
6.3 - Caso ocorra o descrito no subitem anterior, o mesmo será normatizado através de Edital próprio e sua 
divulgação acontecerá nos seguintes meios: Quadros de avisos da Prefeitura Municipal de Cacimbas, Câmara 
Municipal, no Diário Oficial do Estado e no site: www.acaplam.com.br; 
6.4 - É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das 
provas e o comparecimento no horário determinado”: 
 
Art. 2º - Atendendo ao disposto no Edital, ficam assim distribuídos: Locais, prédios e horários das provas para 
todos os cargos, conforme descritos abaixo: 
 
1 – MUNICÍPIO DE CACIMBAS – DATA: 14/11/2010 – HORÁRIO: 08:30 às 11:30 (MATUTINO) 

CARGOS ESCOLAS 
M01 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
P01 – PROF.CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
P02 – PROF.DE MATEMÁTICA 
P03 – PROF.DE HISTÓRIA 
P04 – PROF.DO 1º AO 5º ANO 
S01 – MÉDICO-PSF  
S02 – FISIOTERAPEUTA   

ESC. MUN. TERTULINO CUNHA 
Rua José Laurindo, S/N, Centro – Cacimbas-PB 

 
Art.3º - As demais cláusulas e anexos do Edital de concurso público nº 001/2010 e dos Edital de Retificação 
nº 001/2010 e Edital de Retificação nº 002/2010, permanecem inalteradas. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS,  
Em, 19 de Outubro de 2010 

  
 

Nilton de Almeida 
Prefeito Municipal 


