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EDITAL 005/2012 CONCURSO PÚBLICO DE MORPARÁ 
ERRATA pertinente ao EDITAL Nº 001/2012 

 

O Prefeito Municipal de Morpará, no uso de suas atribuições, publica ERRATA ao Edital de 
Concurso Público de nº 001/2012 publicado no DOM em 09 de abril 2012, para nele fazer 
constar que: 
 

Página 12, ONDE SE LÊ:  
 
3.2. As inscrições serão realizadas no período de 11/04/2012 a 27/04/2012, exclusivamente, pela internet no site 

www.fundacaocefetbahia.org.br/pmmorpara/concurso.asp.  

3.2.1. Preencher o Formulário de Inscrição via internet, imprimir o boleto bancário para recolhimento da taxa correspondente à 

opção do cargo, conforme indicado no subitem 2.1, Capítulo II deste Edital, em qualquer banco vinculado ao Sistema de 

Compensação Nacional. 

3.2.2. Nas inscrições via Internet, o candidato deverá: 

a) acessar o site: www.fundacaocefetbahia.org.br/pmmorpara/concurso.asp, imprimir o edital e seguir as orientações contidas na 

tela; 

b) digitar corretamente os dados cadastrais e a opção do cargo; 

c) imprimir o boleto bancário; 

d) pagar a taxa de inscrição no período de 11/04/2012 a 27/04/2012 em qualquer banco vinculado ao Sistema de Compensação 

Nacional; 
 

LEIA-SE: 
 
III - Da Inscrição 
 

3.2. As inscrições serão realizadas no período de 11/04/2012 a 04/05/2012, exclusivamente, pela internet no site 

www.fundacaocefetbahia.org.br/pmmorpara/concurso.asp. 

3.2.2. Nas inscrições via Internet, o candidato deverá: 

a) acessar o site: www.fundacaocefetbahia.org.br/pmmorpara/concurso.asp, imprimir o edital e seguir as orientações contidas na 

tela; 

b) digitar corretamente os dados cadastrais e a opção do cargo; 

c) imprimir o boleto bancário; 

d) pagar a taxa de inscrição no período de 11/04/2012 a 04/05/2012 em qualquer banco vinculado ao Sistema de Compensação 

Nacional; 

 

Página 13, ONDE SE LÊ:  
 

IV – Da Prova Escrita  
 
4.5. As provas para todos os cargos serão aplicadas exclusivamente no município de Morpará no dia 13 de maio de 2012, no 

turno matutino, sendo certo que qualquer alteração de data, local e/ou turno será especificada oportunamente em Edital publicado 

no site: www.fundacaocefetbahia.org.br/pmmorpara/concurso.asp 

 

LEIA-SE: 
 
IV – Da Prova Escrita  
 

4.5. As provas para todos os cargos serão aplicadas exclusivamente no município de Morpará no dia 20 de maio de 2012, no 

turno matutino, sendo certo que qualquer alteração de data, local e/ou turno será especificada oportunamente em Edital publicado 

no site: www.fundacaocefetbahia.org.br/pmmorpara/concurso.asp 

 
Morpará, 27 de abril de 2012. 

 

SIRLEY NOVAES BARRETO  

Prefeito Municipal de Morpará 

 


