
 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA/PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA

Av. Antônio Xavier de Moraes, 03/05 

CEP 55870

 

ADITIVO N º 0

   

1. A entrega dos cartões de inscrições será na data de 09 

que foi efetuado as inscrições presenciais ou até o dia da realização do concurso, via 

internet pelo site da organizadora.

 

2. Em face da quantidade de candidatos inscritos e ausência de espaço suficiente para a 

realização do concurso e melhor organização do mesmo, as provas serão aplicadas de 

manhã e tarde, podendo utilizar espaços nas escolas públicas de

cidades vizinhas a Riachão.

 

         Riachão, em 30de março de 2018.

 

 

 

 

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso

Membro da Comissão de Supervisão e 
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Av. Antônio Xavier de Moraes, 03/05 - Sapucaia Timbaúba (PE) 
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ADITIVO N º 05 AO EDITAL DO CONCURSO 

A entrega dos cartões de inscrições será na data de 09 a 13 de abril de 2018 no local 

que foi efetuado as inscrições presenciais ou até o dia da realização do concurso, via 

da organizadora. 

Em face da quantidade de candidatos inscritos e ausência de espaço suficiente para a 

realização do concurso e melhor organização do mesmo, as provas serão aplicadas de 

e tarde, podendo utilizar espaços nas escolas públicas deAraruna

a Riachão. 

Riachão, em 30de março de 2018. 

PREFEITO 

 

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso

 

 

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso

 

 

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso

 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA/PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

a 13 de abril de 2018 no local 

que foi efetuado as inscrições presenciais ou até o dia da realização do concurso, via 

Em face da quantidade de candidatos inscritos e ausência de espaço suficiente para a 

realização do concurso e melhor organização do mesmo, as provas serão aplicadas de 

Araruna e Tacima, 

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso 

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso 

fiscalização do Concurso 


