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EDITAL 06 - DIVULGA O RESULTADO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA OBJETIVA (1ª ETAPA)  DE 

ACORDO COM PONTO DE CORTE   

 

O MUNICÍPIO DE ARUANÃ E CÂMARA DE ARUANÃ, através das respectivas  Comissão  Especial de 

Concurso Público - CECP,  torna publico  o resultado dos candidatos aprovados na prova objetiva (1ª 

etapa) de acordo com o porto de corte estabelecidos nos itens  8.3, 8.4.1 e 8.4.2  da seguinte forma: 

1. Fica divulgada a lista dos candidatos aprovados nas provas objetivas (1ª etapa), conforme Anexo I deste 

edital. 

2. Os casos de desempates foram resolvidos conforme item 13.5 do edital regulamento. 

3. Os Recursos devem ser protocolados na forma do item 14.1 e seguintes do edital regulamento. 

4.  Os candidatos aprovados na primeira etapa para o cargo de  Operador de Máquinas Pesadas  ficam 

convocados para realização da prova prática (2ª etapa) que será realizada no dia 01/12/2018, o edital 

contendo o local e horário das provas será publicado no placar e sites do concurso no dia 26/11/2018. 

5.  Os candidatos aprovados na primeira etapa para o cargo de Agente de Combate às Endemias ficam 

convocados para realização do curso de Formação Inicial e Continuada, de responsabilidade da prefeitura, 

no período  de 15/12/2018 à 17/02/2018, cujo local e horário serão definidos em edital especifico . 

6. Os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso para os cargos de Professor N2 (Pedagogo) e 

Professor de Educação Física, ficam convocados para apresentarem os títulos  até o dia 30/11/2018, no 

horário de expediente na sede da Prefeitura Municipal,  na forma dos itens 10.a à 10.a.9  do edital nº 02. 

As redações dos professores aprovados serão corrigidas  conforme previsto no edital regulamento, sendo 

que os resultados serão publicados no dia 07/12/2018.  

7. O presente  edital será publicado no placar da prefeitura, Câmara  e nos sites www.itame.com.br ,  

www.aruana.go.gov.br  e www.camaraaruana.go.gov.br   

 

Aruanã, aos 16  de novembro  de 2018. 

 

 

Comissão Especial de Concurso  da Prefeitura 

 

 

BETO AVEREZIO DUARTE 

Presidente CECP  

MARINES LOPES DE VIVEIROS  

Secretário  

 

ROZILDA MARIA DA SILVA 

Membro  
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Comissão Especial de Concurso  da Câmara 

 

EDSON PEREIRA MARINHO 

Presidente CECP 

ROSINEIDE ALICE DE MATOS RIBEIRO DE MELO 

Secretário 

 

 

MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO NASCIMENTO 

Membro 

 


