
 
 
                               

Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES 
Concurso Público Edital 001/2011 

Edital de Convocação  
_______________________________________________________________________________ 
 
No Edital de Convocação para Prova de Títulos publicado em 27 de abril de 2011  
 
Onde se lê: 
 
O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao Edital 001/2011 – 
Concurso Público de Provas e Títulos, publicado em 15 de fevereiro de 2011 e considerando as condições 
definidas neste Edital, CONVOCA os candidatos habilitados para apresentarem a documentação para a 
Prova de Títulos. 
 

1. Os documentos em fotocópias autenticadas deverão ser colocados em envelope devidamente 
identificado da seguinte forma: CONCEPÇÃO - Prefeitura Municipal de Vargem Alta - Espírito 
Santo, EDITAL CP 001/2011, nome completo do candidato, número de inscrição, cargo do 
candidato e protocolados no período de 02 a 05 de maio de 2011 , na sede da Prefeitura Municipal 
de Vargem Alta - ES no endereço: Rua Paulino Francisco Moreira, 162, Centro, Vargem Alta/ES. 

2. Só serão avaliados os documentos dos candidatos habilitados na Prova Escrita. 
3. Os documentos apresentados para comprovação de títulos ficarão sob guarda da CONCEPÇÂO, 

até homologação do resultado final do concurso. 
4. Em nenhuma hipótese os documentos serão devolvidos aos candidatos. Os candidatos são 

responsáveis pela apresentação e comprovação dos títulos postos em julgamento 
5. Serão considerados títulos apenas os especificados na tabela constante do item 9.2.5 do Edital CP 

001/2011, expedidos até a data limite para entrega da respectiva documentação, devidamente 
comprovados, desde que relacionados à formação específica do cargo ao qual o candidato está 
concorrendo. 

 
 
 
Leia-se: 
 
O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao Edital 001/2011 – 
Concurso Público de Provas e Títulos, publicado em 15 de fevereiro de 2011 e considerando as condições 
definidas neste Edital, CONVOCA os candidatos habilitados para apresentarem a documentação para a 
Prova de Títulos. 
 

1. Os documentos em fotocópias autenticadas deverão ser colocados em envelope devidamente 
identificado da seguinte forma: CONCEPÇÃO - Prefeitura Municipal de Vargem Alta - Espírito 
Santo, EDITAL CP 001/2011, nome completo do candidato, número de inscrição, cargo do 
candidato e enviados no período de 02 a 05 de maio de 2011 , via Sedex, para a Concepção no 
endereço: Rua Alceu Amoroso Lima n° 470, sala 710, Ed. Empresarial Niemeyer, Caminho das 
Árvores, CEP 41820-770 Salvador/BA. 

2. Só serão avaliados os documentos dos candidatos habilitados na Prova Escrita. 
3. Os documentos apresentados para comprovação de títulos ficarão sob guarda da CONCEPÇÂO, 

até homologação do resultado final do concurso. 
4. Em nenhuma hipótese os documentos serão devolvidos aos candidatos. Os candidatos são 

responsáveis pela apresentação e comprovação dos títulos postos em julgamento 
5. Serão considerados títulos apenas os especificados na tabela constante do item 9.2.5 do Edital CP 

001/2011, expedidos até a data limite para entrega da respectiva documentação, devidamente 
comprovados, desde que relacionados à formação específica do cargo ao qual o candidato está 
concorrendo. 

 
 

Vargem Alta, Município do Estado do Espírito Santo, 27 de abril de 2011. 
 
 

Elieser Rabello 

Prefeito Municipal 
 


