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O Prefeito Municipal de Almeirim, no uso de suas atribuições, devido ao número 
elevado de inscritos no Concurso Público da Prefeitura Municipal, que superou a 
capacidade de locais disponíveis para lotar todos os candidatos nas cidades 
anteriormente divulgadas no Edital nº. 01/2009/PMA de 16 de outubro de 2009, 
retificado através do Edital n° 02/2009/PMA de 28 de outubro de 2009, para a 
realização das provas objetivas, torna público a alteração dos locais de prova e 
locais de entrega dos cartões de inscrição dos candidatos, como se segue: 

 
Onde se lê 

Nos subitens 6.2 e 6.6, “Locais: Prefeitura Municipal de Almeirim, Rodovia 
Almeirim/Panaicá nº. 510, Centro, sede de Almeirim – Pará ou na Agência 
Distrital de Monte Dourado, Av. Beira Rio s/n, Distrito de Monte Dourado, 
Almerim-PA. 

Leia-se 
“Locais: Prefeitura Municipal de Almeirim, Rodovia Almeirim/Panaicá nº. 510, 
Centro, sede de Almeirim – Pará e na Escola Municipal de Monte Dourado, 
Rua 88, n° 109, bairro Staff, Distrito de Monte Dourado, Almeirim-PA. 

 
Onde se lê 

No subitem 1.6, Aline a, “Exame de conhecimentos, mediante aplicação de provas 
objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, a ser 
aplicada no Município de Almeirim, na Sede do Município e no Distrito de Monte 
Dourado. A cidade em que candidato entregar sua ficha de inscrição, entre sede 
de Almeirim ou Distrito de Monte Dourado, será o local para receber o seu cartão 
de inscrição e local onde prestará sua prova objetiva.”  

 
Leia-se 

“Exame de conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter 
eliminatório e classificatório, para todos os cargos, a ser aplicada no Município de 
Almeirim, na cidade sede do Município e no Distrito de Monte Dourado, e, no 
Município de Laranjal do Jarí.  
 
Permanecem inalterados os demais itens, subitens e anexos do Edital nº. 
01/2009/PMA e do Edital n° 02/2009/PMA. 

 
Almeirim (PA), 26 de novembro de 2009. 

José Botelho dos Santos 
Prefeito Municipal de Almeirim 

 


