PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/AM
CONCURSO PÚBLICO - 02/2019

AVISO IMPORTANTE
Em cumprimento ao Edital 02/2019 nos Itens:
7.2.1. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das
publicações relativas ao concurso no site http://concursos.institutoabare-ete.com.br/,
bem como os prazos de recursos da taxa de Isenção, relação de candidatos inscritos,
erratas quando houver e consulta para verificar o seu local de prova entre outros;
7.2.2. Os candidatos deveram confirmar em até 24 antes da abertura dos portões os
seus respectivos locais, salas e horários para que não haja desconhecimento das
informações;
7.2.3. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data,
horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no
subitem 7.2;

Informamos aos Candidatos:
Que a aplicação da prova objetiva será realizada nas Escolas conforme abaixo:
ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO
Rua Maria Bom Fim - S/N Santo Antônio - Manicoré - AM - CEP:69280-000.
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SOUZA DA ROCHA
Avenida Governador José Lindoso - S/N Bairro Nossa Senhora do Rosário Manicoré - AM - CEP:69280-000.
ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIAO ASSIS DE CARVALHO
Travessa São Vicente - S/N Manicorezinho - Manicoré - AM - CEP:69280-000.
No dia 03 de Novembro de 2019, pela MANHÃ e os portões serão abertos as 7h00
– (sete horas) e seu fechamento ocorrerá impreterivelmente às 07:45 (sete horas
e quarenta e cinco), (HORÁRIO LOCAL);
Os candidatos deverão acessar as informações exclusivas de local de prova e
número de sala pelo site www.institutoabare -ete.com.br na ÁREA DO
CANDIDATO conforme figura a baixo:
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Ou no EDITAL DE CONVOCAÇÃO disponível no SITE afixada no quadro de
avisos da Prefeitura e na Câmara do município de Manicoré/AM.

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas
com antecedência mínima de trinta minutos do horário fixado para a abertura dos
portões, munido somente de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em
material transparente, lápis, borracha e do documento de identidade original. Não
serão aceitos outros documentos de identidade, conforme item 7.5. O candidato
deverá comparecer aos locais designados par a as provas, objetivas e/ou prática
quando for o caso, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, antes da
abertura dos portões.

