
                                              
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 

 
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 

 
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, no estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais torna pública a 
CONVOCAÇÃO para realização das Provas Objetivas, do Concurso Público, para provimento de vagas de diversos 
cargos que integram o quadro de servidores municipais, a serem contratados, mediante as condições estabelecidas 
no Edital nº 01/2014, suas retificações e comunicados posteriores, conforme informações a seguir: 
 
1. DATA / HORÁRIO DAS PROVAS 

 
Data da Prova: 18/05/2014 
 
 

PERÍODO DA MANHÃ - Nível Superior e Nível Fundamental 
 

Horário de Abertura dos Portões: 8h. 

Horário de Fechamento dos Portões: 9h. 

Início das Provas: 9h15min. 

 
PERÍODO DA TARDE - Nível Médio/Técnico 
 

Horário de Abertura dos Portões: 13h15min. 

Horário de Fechamento dos Portões: 14h15min. 

Início das Provas: 14h30min. 

 
2. LOCAL DAS PROVAS 

 
2.1. De acordo com o item 1.8.1 do Edital, em caso de indisponibilidade de locais adequados ou suficientes na 
localidade de realização das provas em Alagoa Grande/PB, estas serão realizadas também em Alagoinha e 
Guarabira/PB. 

 
2.2. Para obter as informações de data, local, sala e horário das provas, o candidato deverá consultar o endereço 
eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), através do link específico – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, que 
será disponibilizado no dia 12 de maio de 2014. 
 
2.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a Prova Objetiva, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) minutos do fechamento dos portões. 
 
2.4. É de inteira responsabilidade do candidato a consulta do local de prova. 
 
3. IDENTIFICAÇÃO 

 
3.1. Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento original de 
identidade, de acordo com item 7.19 alínea “b” do Edital. 
 
3.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a sua identificação.  

 
 

12 de maio de 2014 


