
 

                
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
do juiz de Direito da Comarca de Dom Pedro 
EDUARDO COELHO DE SOUSA, foi suspensa a aplicação da Prova 
Objetiva do referido concurso público previsto para o próximo domingo, 
dia 25.09.2016. Esclarecemos ao públ
foi publicado agora devido à notificação só ter sido recebida às 17h30 de 
hoje, sexta
esclarecimentos sobre o andamento do certame serão feitos através no 
nosso site ofici
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                Comunicamos aos candidatos inscritos no Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
do juiz de Direito da Comarca de Dom Pedro 
EDUARDO COELHO DE SOUSA, foi suspensa a aplicação da Prova 
Objetiva do referido concurso público previsto para o próximo domingo, 
dia 25.09.2016. Esclarecemos ao públ
foi publicado agora devido à notificação só ter sido recebida às 17h30 de 
hoje, sexta-feira, 23.09.2016. Informamos também que todos os 
esclarecimentos sobre o andamento do certame serão feitos através no 
nosso site oficial, e da empresa local e regional.  
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COMUNICADO
Comunicamos aos candidatos inscritos no Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
do juiz de Direito da Comarca de Dom Pedro 
EDUARDO COELHO DE SOUSA, foi suspensa a aplicação da Prova 
Objetiva do referido concurso público previsto para o próximo domingo, 
dia 25.09.2016. Esclarecemos ao públ
foi publicado agora devido à notificação só ter sido recebida às 17h30 de 

feira, 23.09.2016. Informamos também que todos os 
esclarecimentos sobre o andamento do certame serão feitos através no 

al, e da empresa local e regional.  

Teresina (PI), 23 de setembro de 2016

Coordenação de Eventos 
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COMUNICADO
Comunicamos aos candidatos inscritos no Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte
do juiz de Direito da Comarca de Dom Pedro 
EDUARDO COELHO DE SOUSA, foi suspensa a aplicação da Prova 
Objetiva do referido concurso público previsto para o próximo domingo, 
dia 25.09.2016. Esclarecemos ao públ
foi publicado agora devido à notificação só ter sido recebida às 17h30 de 

feira, 23.09.2016. Informamos também que todos os 
esclarecimentos sobre o andamento do certame serão feitos através no 

al, e da empresa local e regional.  

Teresina (PI), 23 de setembro de 2016

Coordenação de Eventos 
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COMUNICADO
Comunicamos aos candidatos inscritos no Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte

 

– MA, que, atendendo decisão 
do juiz de Direito da Comarca de Dom Pedro 
EDUARDO COELHO DE SOUSA, foi suspensa a aplicação da Prova 
Objetiva do referido concurso público previsto para o próximo domingo, 
dia 25.09.2016. Esclarecemos ao público em geral que tal comunicado só 
foi publicado agora devido à notificação só ter sido recebida às 17h30 de 

feira, 23.09.2016. Informamos também que todos os 
esclarecimentos sobre o andamento do certame serão feitos através no 

al, e da empresa local e regional.  

Teresina (PI), 23 de setembro de 2016

 

Coordenação de Eventos 
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COMUNICADO

 

Comunicamos aos candidatos inscritos no Concurso Público da 
MA, que, atendendo decisão 

do juiz de Direito da Comarca de Dom Pedro –

 

EDUARDO COELHO DE SOUSA, foi suspensa a aplicação da Prova 
Objetiva do referido concurso público previsto para o próximo domingo, 

ico em geral que tal comunicado só 
foi publicado agora devido à notificação só ter sido recebida às 17h30 de 

feira, 23.09.2016. Informamos também que todos os 
esclarecimentos sobre o andamento do certame serão feitos através no 

al, e da empresa local e regional.  

 

Teresina (PI), 23 de setembro de 2016

Coordenação de Eventos - IGE                                    
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Comunicamos aos candidatos inscritos no Concurso Público da 
MA, que, atendendo decisão 

 

MA, Dr. CARLOS 
EDUARDO COELHO DE SOUSA, foi suspensa a aplicação da Prova 
Objetiva do referido concurso público previsto para o próximo domingo, 

ico em geral que tal comunicado só 
foi publicado agora devido à notificação só ter sido recebida às 17h30 de 

feira, 23.09.2016. Informamos também que todos os 
esclarecimentos sobre o andamento do certame serão feitos através no 

Teresina (PI), 23 de setembro de 2016

 

IGE                                    
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Comunicamos aos candidatos inscritos no Concurso Público da 
MA, que, atendendo decisão 

MA, Dr. CARLOS 
EDUARDO COELHO DE SOUSA, foi suspensa a aplicação da Prova 
Objetiva do referido concurso público previsto para o próximo domingo, 

ico em geral que tal comunicado só 
foi publicado agora devido à notificação só ter sido recebida às 17h30 de 

feira, 23.09.2016. Informamos também que todos os 
esclarecimentos sobre o andamento do certame serão feitos através no 

IGE                                    

 


