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EDITAL N.º 004/2011 - DE SUSPENSÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO-MS 

 
 

A Prefeita Municipal de Eldorado/MS, no uso de suas atribuições, torna pública a 
SUSPENSÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS, do Concurso Público de Provas e 
Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal do 
Município de Eldorado/MS, de acordo com as normas e condições seguintes: 
 
1 – DA SUSPENSÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 
 
1.1 – A aplicação das Provas Escritas Objetivas, marcadas para o dia 1 de maio de 
2011, conforme item 4.2.1, do Edital nº 001/2011, publicado em 07/03/2011, de 
Abertura de Inscrições, ficam suspensas temporariamente. 
1.2 – Os candidatos, para todos os cargos, com inscrições deferidas, deverão aguardar a 
publicação de edital determinando uma nova data para realização das Provas Escritas 
Objetivas. 
 
2 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
2.1 – O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das atribuições 
do cargo e, também, das datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às várias 
etapas do Concurso Público. 
2.2 – Os candidatos deverão obter as informações sobre a data, horário e locais da 
realização das Provas: Escritas Objetivas, Práticas e de Títulos através da publicação em 
Edital Específico que será publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Eldorado/MS, no 
Jornal Diário Oficial dos Municípios, editado pela ASSOMASUL – Associação dos Municípios 
de Mato Grosso do Sul, e disponibilizado nos endereços eletrônicos 
www.eldorado.ms.gov.br e www.fapec.org/concursos e, facultativamente, em outros 
órgãos da imprensa. 
2.3 – Não serão enviadas correspondências, e-mail, ou telegramas de convocação 
referente à realização das Provas: Escritas Objetivas, Práticas e de Títulos. 
2.4 – Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura e 
seus anexos (Edital nº 001/2011, publicado em 07/03/2011), do Edital de Retificação 
(Edital nº 002/2011-Retificação, de 18/03/2011). 
2.5 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste e dos 
demais Editais serão apreciados pela Comissão de Concurso Público. 
 
 

 
 
 

Eldorado/MS, 20 de abril de 2011. 
 
 
 
 

Marta Maria de Araújo 
Prefeita Municipal 

 


