
 

 

 

 

 
INFORMAÇÃO 

 
DIVULGA DATA, LOCAL E HORÁRIO DE PROVA 

 
 

“Dispõe sobre a Divulgação da Data, do Local e 
Horário de Prova Escrita do Edital 02/2011, do 
Concurso Público do Município de Estância – 
Estado de Sergipe” 

 
 
 A EXATUS PROMOTORES DE EVENTOS E CONSULTORIA resolve: 
 
 I – Divulgar o local, sala, data, horário de prova e horário de fechamento dos portões 
do Concurso Público, Edital 02/2011 do Município de Estância, conforme Anexo I, disponível 
no seguinte link: http://www.exatuspr.com.br/controle/arquivos/1330476042_anexo_i.pdf e a 
disponibilidade de impressão do cartão de inscrição através do link 
http://www.exatuspr.com.br/index.php?sub=salamento&id=287 
 
 II – Os candidatos que declararam residir na cidade de Aracaju no ato da inscrição 
realizarão a prova na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, os demais candidatos inscritos no 
Concurso realizarão a prova na cidade de Estância, Estado de Sergipe, conforme previsão do 
item 3.1.6 do Edital de Abertura 02/2011 do Concurso de Estância “....caso o número de 
inscritos supere as expectativas poderão também ser realizadas provas nos municípios 
circunvizinhos...”, tendo em vista que o número de inscritos superou as expectativas. 
 
 III – É de inteira responsabilidade do candidato se informar sobre o LOCAL DE PROVA e 
chegar antes do horário previsto para o fechamento dos portões, não será permitida a entrada 
de candidato que chegue após o horário de fechamento dos portões, de acordo com o item 
3.2.5 do Edital 02/2011 de Estância, Estado de Sergipe, como segue: 
 
DATA DA PROVA: 04/03/2012 

HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES PERÍODO DA MANHÃ: 08HS30MIN 
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES PERÍODO DA TARDE: 13HS30MIN 
 
 IV – No que diz respeito ao item 3.2.14 do Edital 02/2011, “não haverá aplicação de 
prova fora dos locais preestabelecidos”, bem como o item 3.2.21, “não serão aplicadas provas, 
em hipótese alguma, em local, data ou horário diferente do estabelecido neste Edital”, os 
candidatos deverão se apresentar nos locais, horários corretos para realização da prova, não 
sendo possível a realização da prova em outro local e horário a não ser o determinado neste 
Edital. 
 
 V – Não será permitido ao candidato prestar prova sem o documento oficial de 
identidade especificado no item 3.2.2 do Edital 02/2011 de Estância, Estado de Sergipe. 
 
 

Estância/SE, 28 de fevereiro de 2012.  


