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O Prefeito Municipal do Careiro da Várzea, Estado do Amazonas, no
uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 37, inciso II da
Constituição Federal Brasileira de 1988, considerando o disposto no
item XII, 9º do Edital nº 01/2014 – Concurso da Prefeitura Municipal
do Careiro da Várzea; CONSIDERANDO que o dia da realização das
provas coincide com o dia da aplicação da prova da Secretaria
Estadual de Educação – SEDUC/AM; CONSIDERANDO a
ocorrência da cheia do Rio Solimões, que inviabilizou a inscrição de
candidatos habitantes de comunidades ribeirinhas, torna pública as
modificações substanciais do Edital nº 01/2014, na forma a seguir:
I) Ficam prorrogadas as inscrições até o dia 25 de agosto de 2014 até
às 23:59h (horário local) via internet, e até às 14:00h (horário local)
do dia 26 de agosto de 2014 de forma presencial;
II) O dia da realização das provas passa a ser 28 de setembro de 2014
(domingo), sendo das 08:00h às 12:00h para os cargos de nível
fundamental completo e nível superior; e de 14:30h às 18:30h para os
cargos de nível médio, ambos horário local;
III) As inscrições poderão ser realizadas de forma presencial no
endereço Av. José Ribamar Barbosa, n. 04, Centro, Careiro da
Várzea/AM (sede da Prefeitura Municipal) entre os dias 11 de julho de
2014 a 26 de agosto de 2014, das 08:00h às 14:00h (horário local),
hipótese em que as inscrições serão admitidas mediante depósito
bancário na conta-corrente nº 6396-7 e agência nº 3734-6 - favorecida
MORAES E ROCHA SERVIÇOS DE CONSULTA E OPINIÃO
PÚBLICA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 19.495.672/0001-04,
obedecido o horário do expediente bancário do Município do Careiro
da Várzea/AM;
IV) Serão aceitas as inscrições de terceiros mediante apresentação de
procuração;
V) O pagamento das inscrições realizadas através de boleto bancário
será admitido dentro do horário de expediente bancário até o dia 26 de
agosto de 2014;
VI) As solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados
após a data estabelecida neste Edital nº 03/2014, não serão acatadas;

Careiro da Várzea/AM, 10 de julho de 2014.
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Prefeito Municipal do Careiro da Várzea
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