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PREFEITURA MU�ICIPAL DE BAIÃO

PREFEITURA MU�ICIPAL DE BAIÃO

A Prefeitura Municipal de 

avisos da Prefeitura Municipal e no site da FADESP (

executora do certame, as relações nominais, por cargo, com o resultado da prova 

objetiva do Concurso Publico desta Prefeitura regido pelo Edital de Abertura nº 

01/2011/PMB. O candidato tem prazo de dois dias úteis após esta publicação, 

recorrer deste resultado na forma do subitem 14.6 do Edital de Abertura.

 A Prefeitura Municipal de Baião informa também que o Edital nº 02/2011/PMB 

de convocação dos candidatos dos cargos de professor (nível médio e superior), 

considerados aptos à prova de Títulos após a aplicação do processo de eliminação dos 

subitens 11.3 e 11.6 do Edital de Abertura, está fixada no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal, assim como publicado no site da FADESP (

candidatos convocados deverão no período de 15/08/2011 a 19/08/2011, imprimir, 

preencher e assinar o formulário disponível no site da FADESP e enviá

registrada, juntamente com os documentos comprobatórios na forma do subitem 10.8 

Edital de Abertura, à Comissão Executora do Concurso 

de Títulos), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Bairro do 

Guamá, Belém-Pará, CEP 66075

 

 

 

Diário Oficial �º. 31970 de 03/08/2011

MU�ICÍPIOS 

PREFEITURA MU�ICIPAL DE BAIÃO 
 
 

�úmero de Publicação: 264154 

ESTADO DO PARÁ 
MU�ICÍPIO DE BAIÃO 

PREFEITURA MU�ICIPAL DE BAIÃO 
CO�CURSO PÚBLICO 

AVISO 
 

A Prefeitura Municipal de Baião comunica que estão publicadas no quadro de 

avisos da Prefeitura Municipal e no site da FADESP (www.fadesp.org.br

executora do certame, as relações nominais, por cargo, com o resultado da prova 

objetiva do Concurso Publico desta Prefeitura regido pelo Edital de Abertura nº 

01/2011/PMB. O candidato tem prazo de dois dias úteis após esta publicação, 

recorrer deste resultado na forma do subitem 14.6 do Edital de Abertura.

A Prefeitura Municipal de Baião informa também que o Edital nº 02/2011/PMB 

de convocação dos candidatos dos cargos de professor (nível médio e superior), 

ova de Títulos após a aplicação do processo de eliminação dos 

subitens 11.3 e 11.6 do Edital de Abertura, está fixada no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal, assim como publicado no site da FADESP (www.fadesp.

candidatos convocados deverão no período de 15/08/2011 a 19/08/2011, imprimir, 

preencher e assinar o formulário disponível no site da FADESP e enviá

registrada, juntamente com os documentos comprobatórios na forma do subitem 10.8 

Edital de Abertura, à Comissão Executora do Concurso – FADESP (Documentos Prova 

de Títulos), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Bairro do 

Pará, CEP 66075-110. 

Baião-PA, 03 de agosto de 2011. 

 

 

Nilton Lopes de Farias 

Prefeito Municipal de baião 
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aião comunica que estão publicadas no quadro de 

rg.br), Instituição 

executora do certame, as relações nominais, por cargo, com o resultado da prova 

objetiva do Concurso Publico desta Prefeitura regido pelo Edital de Abertura nº 

01/2011/PMB. O candidato tem prazo de dois dias úteis após esta publicação, para 

recorrer deste resultado na forma do subitem 14.6 do Edital de Abertura. 

A Prefeitura Municipal de Baião informa também que o Edital nº 02/2011/PMB 

de convocação dos candidatos dos cargos de professor (nível médio e superior), 

ova de Títulos após a aplicação do processo de eliminação dos 

subitens 11.3 e 11.6 do Edital de Abertura, está fixada no quadro de avisos da Prefeitura 

www.fadesp.org.br). Os 

candidatos convocados deverão no período de 15/08/2011 a 19/08/2011, imprimir, 

preencher e assinar o formulário disponível no site da FADESP e enviá-lo, por carta 

registrada, juntamente com os documentos comprobatórios na forma do subitem 10.8 do 

FADESP (Documentos Prova 

de Títulos), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Bairro do 


