PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 – PMSL
EDITAL N.º 007/2011
ALTERAÇÃO DA DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
CONSIDERANDO que apesar do acordado anteriormente acerca da data e local para a
realização das provas no município de Cariacica;
CONSIDERANDO a dificuldade apresentada em relação ao transporte dos candidatos do
município de Santa Leopoldina para o Município de Cariacica, que corresponde à maioria
dos candidatos;
CONSIDERANDO que aplicação das provas no município de Cariacica, poderia trazer
como consequência um número considerável de ausência as provas por dificuldade de
acesso por parte da maioria dos candidatos;
CONSIDERANDO a legítima necessidade da transferência da data da realização das
provas, em razão de toda logística conseqüente da mudança de local.

A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria com referendo da Comissão Coordenadora
TORNA PÚBLICO a ALTERAÇÃO DA DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
OBJETIVAS, do Concurso Público de Provas e Títulos, de caráter eliminatório e
classificatório, para o preenchimento de diversos cargos vagos existentes no Quadro de
Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina – ES, conforme decidido em
reunião realizada no dia 01/06/2011, Ata da Reunião publicada no ANEXO I deste
Edital.
DIANTE DO EXPOSTO FICA DECIDIDO:
1 - DAS INSCRIÇÕES
1.1 - Os candidatos já inscritos sobre a égide do Edital nº 001/2011, e que não desejarem
mais participar do certame, que poderão SOLICITAR A RESTITUIÇÃO DA
INSCRIÇÃO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE JUNHO DE 2011, pelo e-mail da empresa
gualimp@gualimp.com.br , devendo apresentar o requerimento de restituição de taxa
de inscrição, conforme ANEXO VIII devidamente preenchido, juntamente com cópia
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escameada do comprovante de pagamento bancário de sua inscrição, sendo que uma
vez lhe conferida a restituição da taxa de inscrição o candidato será excluído do edital
de homologação das inscrições.
1.2 – Os candidatos Excluídos no Edital 006/2011, em virtude da solicitação da restituição
da inscrição no período de 06 a 13 de maio de 2011 e na forma do item 2.3.4 da Errata
007/2011, que desejarem participar novamente do certame, deverão SOLICITAR SUA
INSCRIÇÃO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE JUNHO DE 2011, pelo e-mail da empresa
gualimp@gualimp.com.br, onde terá maiores informação de como proceder sua
inscrição.

2 - DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO:
2.1 - O Cartão de Inscrição é o documento que determina o dia, horário e o local em que o
candidato deverá apresentar-se para a realização das provas objetivas, que deverá ser
retirado no site www.gualimp.com.br a partir de 08 DE JUNHO DE 2011.

2.2 - Os cartões de Inscrição dos candidatos inscritos no Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina - ES, estarão à disposição no endereço
eletrônico: www.gualimp.com.br a partir de 08 DE JUNHO DE 2011.

2.3 - As reclamações referentes ao CARTÃO DE INSCRIÇÃO serão aceitas até às 17
horas do dia 10 DE JUNHO DE 2011, via email e pelos telefones (28) 3553-0291 (28)
8809-0291.

3 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS:

3.1 – As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas no município de Santa
Leopoldina/ES, SERÃO REALIZADAS NO DIA 12 DE JUNHO 2011, observado o
cronograma de realização das provas, conforme ANEXO VII, com duração de 03 (três)
horas para a realização das provas em cada turno.
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4 - DA VISTA, REVISÃO OU RECURSO
4.1 - O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares, que será feita às
12h00min do DIA 13 DE JUNHO DE 2011, nos endereços eletrônicos www.gualimp.com.br
poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na
formulação das questões e do gabarito, em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis após
sua divulgação, ou seja, nos dias 14 e 15 de junho de 2011.

5 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
5.1 – No dia 21 de julho de 2011, às 18 horas, no CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social, sito Avenida Prefeito Hélio Rocha, 590 – Centro – CEP 29640-000 –
Santa Leopoldina – Espírito Santo a COMISSÃO COORDENADORA DO CONCURSO,
realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, na qual serão abertos os envelopes/urnas lacrados
contendo as segundas-vias dos gabaritos, para conferência.

Santa Leopoldina – ES, 02 de junho de 2011.

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal
Flora Maria Endlich Marques
Presidente da Comissão de Concurso
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Administrador - CRA – ES nº 7228
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ANEXO I

