ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE PANELAS
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 E CURSO DE FORMAÇÃO

Poderão participar do curso de formação e da prova de títulos os candidatos que atendem ao
disposto no EDITAL Nº 01/2017 do presente concurso público, e suas alterações.
As listas de convocação para a realização do curso de formação e prova de títulos estão
disponíveis no link: https://site.admtec.org.br/prefeitura-de-panelas-pe/downloads
DO CURSO DE FORMAÇÃO:
O curso de formação será realizado na ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO DE PANELAS
(RODOVIA PE 158, KM 140, PANELAS - 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.
DA PROVA DE TÍTULOS:
O candidato apto a participar da prova de títulos deverá atender ao disposto no edital nº 01/2017
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 no 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.
Os endereços das centrais de atendimento para entrega de títulos estão dispostos abaixo:

CENTRAL DE ATENDIMENTO
SEDE DO ADM&TEC - RUA PROFESSORA ÂNGELA PINTO, Nº 88, SALA 05 – TORRE –
RECIFE/PE – CEP: 50.710-010 - FONE: (81) 3445.4469
PREFEITURA DE PANELAS (PE) - RUA CORONEL MELINHO, Nº 09 - CENTRO
Todos os documentos devem ser entregues, obrigatoriamente, em envelope
lacrado pelo candidato.
O representante do Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC,
responsável pelo recebimento do protocolo da documentação de títulos, não está
autorizado a emitir qualquer parecer avaliativo sobre os títulos recebidos por ele.
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