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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2013 do 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 

 
 
O Prefeito Municipal de JOÃO CÂMARA, no uso de suas atribuições legais faz saber que, RETIFICA o Edital de 

Concurso Público nº 001/2013, de acordo com o descrito abaixo: 
 

Art.1º - Em consonância com o estabelecido no Edital 001/2013, subitens: 7.2; 7.3 e 7.4, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte no dia 23 de Agosto de 2013, ficam determinado os locais e horários das provas 
objetivas: 
“7.2 - 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 João Câmara, ou ainda, em 
datas diferentes à determinada neste Edital; 
7.3 - A definição de horários e locais de prova será normatizado através de Edital próprio e sua divulgação acontecerá 
nos seguintes meios: Quadros de avisos da Prefeitura Municipal de João Câmara, no Diário Oficial do Estado e no site: 
www.conpass.com.br.  
7.4 – É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 
comparecimento no horário determinado.”: 
 

Art. 2º - Portanto, ficam assim distribuídos: Locais, prédios e horários das provas para todos os cargos, conforme 
descritos abaixo: 
 

1 – MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA – DATA: 03/11/2013 – HORÁRIO: 08:30 às 11:30 (MATUTINO) 
CARGOS ESCOLA 

S01 – Procurador Municipal  
A01 – Ag.Com. de Saúde – ESF Cafuringa – micro-área 06 
A02 - Ag.Com. de Saúde – ESF Cafuringa -  micro-área 07 
A03 - Ag.Com. de Saúde – ESF São Francisco -  micro-área 08 
A04 - Ag.Com. de Saúde – ESF Cohab -  micro-área 07 
A05 - Ag.Com. de Saúde – ESF Bela Vista -  micro-área 06 
A06 - Ag.Com. de Saúde – ESF Bela Vista -  micro-área 07 
A07 - Ag.Com. de Saúde – ESF Valentim -  micro-área 01 
A08 - Ag.Com. de Saúde – ESF Valentim -  micro-área 03 
A09 - Ag.Com. de Saúde – ESF Assunção -  micro-área 03 

ESCOLA MUN. PROFESSOR CÍCERO VARELA 
Rua 29 de Outubro, 225 – Centro – João Câmara-RN 

 
Parágrafo Único: As informações deste edital não substituem as informações constantes do cartão de inscrição do 
candidato. É de total responsabilidade do candidato retirar o seu cartão de inscrição disponível no site 
www.conpass.com.br para ter conhecimento de seu local, sala e horário de prova.  
 
Art.3º - As demais cláusulas e anexos do Edital de concurso público nº 001/2013 e do edital de retificação nº 001/2013, 
permanecem inalteradas. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 
Em, 21 de Outubro de 2013. 

  
 

  
 ARIOSVALDO TARGINO ARAÚJO 

Prefeito Municipal 


