Realização:

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO - N° 002/2018
012 – DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DOS TÍTULOS
O Prefeito de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição
Federal e pelas instruções contidas neste Edital, considerando a Lei Complementar Municipal n° 056/2011 e pelas demais
disposições legais aplicáveis, sob a supervisão da Comissão Especial do Concurso Público instituída pelo Decreto n° 10.684/2018,
TORNA PÚBLICO o horário e local para realização da prova objetiva e entrega dos títulos, conforme segue:
1- As provas objetivas serão aplicadas para todos os candidatos na data de 21 de outubro de 2018 (DOMINGO), na cidade de
Feira de Santana, Estado da Bahia, sendo que o FECHAMENTO DOS PORTÕES, do local de prova ocorrerá às 08h45min
(MANHÃ).
2- Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos. Após o
FECHAMENTO DOS PORTÕES não será permitida a entrada de nenhum candidato nos locais de prova.
3- Para acesso ao local da prova objetiva o candidato deverá acessar o site www.eplconcursos.com.br e imprimir o “cartão do
candidato”. A identificação do local de realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo
realizar a prova em desconformidade com as disposições estabelecidas neste Edital.
4- Os procedimentos para aplicação das provas se iniciará 15 minutos após o fechamento dos portões, com duração de 03
(três) horas, após o seu início, incluído o tempo de marcação na folha de resposta.
5- Os candidatos deverão se apresentar ao local de prova munidos dos documentos identificados no item 8.5 e seus subitens do
Edital de Abertura.
6- O candidato que desejar apresentar títulos deverá seguir as determinações do item 10.1 do Edital de Abertura.

Feira de Santana, BA, em 02 de outubro de 2018.
Colbert Martins da Silva Filho
Prefeito
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