
ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA DE ALTINHO 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL Nº 01/2017, PUBLICADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS, CURSO DE 
FORMAÇÃO E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 
Poderão participar do curso de formação, da prova de títulos e do teste de aptidão física os 

candidatos que atendem ao disposto no edital nº 01/2017 do presente concurso público, e alterações. 
As listas de convocação para a realização do teste de aptidão física, prova de títulos e curso de 

formação estão disponíveis no link: http://site.admtec.org.br/prefeitura-de-altinho-pe/downloads 
 
DO CURSO DE FORMAÇÃO. 
 

O curso de formação será realizado na EREM PROFESSOR FRANCISCO JOAQUIM DE BARROS 
CORREIA (RUA BARÃO DE CONTENDAS, SN - CENTRO - ALTINHO - PE), nas datas informadas no CAPÍTULO 
2. DO CRONOGRAMA PREVISTO do edital do presente concurso público, das 8h00 (oito horas) até as 17h00 
(dezessete horas), incluindo atividades teóricas, práticas e pesquisa de campo. 
 
DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. 
 

O teste de aptidão física será realizado na EREM PROFESSOR FRANCISCO JOAQUIM DE BARROS 
CORREIA (RUA BARÃO DE CONTENDAS, SN - CENTRO - ALTINHO - PE), na data informada no CAPÍTULO 2. 
DO CRONOGRAMA PREVISTO do edital do presente concurso público. 

Para acessar o prédio de realização do teste de aptidão física é obrigatória a apresentação de 
documento oficial com foto em conformidade com o disposto no CAPÍTULO 13, item 19, letras “a” até “l”, do 
edital do concurso. 

O acesso ao prédio portando alimentos deve ser feito atendendo ao disposto no ANEXO VI do edital 
do concurso. 

É proibido o acesso ao prédio portando aparelho celular. É proibido o acesso ao prédio após o 
fechamento dos portões. 

Todos os candidatos deverão obedecer aos horários informados abaixo: 
 

ATIVIDADE HORÁRIO 

 

Acesso ao prédio De 07h00 às 08h00 

Início dos testes 08h15 

Saída do prédio A partir das 09h00  

Término dos testes 13h15 

 
DA PROVA DE TÍTULOS. 
 

O candidato apto a participar da prova de títulos deverá atender ao disposto no edital nº 01/2017 do 
presente concurso público, e alterações. Deve, ainda, observar atentamente as disposições dos capítulos 17 e 
18 do referido edital. 

O recebimento de títulos será realizado na data informada no CAPÍTULO 2. DO CRONOGRAMA 
PREVISTO do edital do presente concurso público. 

No momento da apresentação de títulos, todos os candidatos devem obedecer ao disposto no item 
18.A. DA PROVA DE TÍTULOS (página 14 do edital). 

Os endereços das centrais de atendimento para entrega de títulos estão dispostos no edital do 
concurso, no item 18.A.21 (página 16 do edital). 
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