
 

DIÁRIO OFICIAL Nº. 31177 de 28/05/2008 
 

PARTICULAR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 

PROCESSO SELETIVO PUBLICO – Retificação do Edital nº 001/2008/PMMA 
 

O Prefeito Municipal de Monte Alegre, no uso de suas atribuições, publica retificações no 
Edital 001/2008/PMMA, do Processo Seletivo Público destinado ao preenchimento de vagas 
para Agente Comunitário de saúde, como se segue:  
 

Onde se lê 
 

6.1. A 1ª Etapa será realizada no dia 15 de junho de 2008, no horário de 8 às 12 horas 
(horário local), na cidade de Monte Alegre.  

 
Leia-se 

 
6.1. A 1ª Etapa será realizada no dia 16 de junho de 2008, no horário de 8 às 12 horas 
(horário local), na cidade de Monte Alegre.  
 

Onde se lê 
 
6.5. A 2ª etapa do Processo Seletivo Público compreenderá avaliação de conhecimentos 
específicos, através da aplicação de prova objetiva de questões de múltipla escolha, 
composta de 30 questões, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada no dia 29 
de junho de 2006, no horário de 8 às 12 horas (horário local) em local a ser divulgado por 
ocasião do curso de formação inicial. 
 

Leia-se 
 

 6.5. A 2ª etapa do Processo Seletivo Público compreenderá avaliação de conhecimentos 
específicos, através da aplicação de prova objetiva de questões de múltipla escolha, 
composta de 30 questões, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada no dia 29 
de junho de 2008, no horário de 8 às 12 horas (horário local) em local a ser divulgado por 
ocasião do curso de formação inicial.  
 

Onde se lê 
 

6.27. O gabarito oficial preliminar das provas objetivas será divulgado no dia 15 de junho de 
2008 (1ª Etapa), às 15h, e no dia 29 de junho 2008 (2ª Etapa), às 15h, no site 
www.fadesp.org.br e quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Monte Alegre. 
 

Leia-se 
 

6.27. O gabarito oficial preliminar das provas objetivas será divulgado no dia 16 de junho de 
2008 (1ª Etapa), às 15h, e no dia 29 de junho de 2008 (2ª Etapa) às 15h, no site 
www.fadesp.org.br e quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Monte Alegre. 
 
Os demais itens e subitens do edital no 01/2008/PMMA, permanecem inalterados.  
 

Monta Alegre (PA), 27 de maio de 2008 
Dr. Jorge Luis dos Santos Braga 

Prefeito Municipal de Monte Alegre. 

  


