SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
EDITAL N.º 04/2012/SEAD/SEE
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Comissão do Concurso Público torna público a
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES do Edital nº. 01/2012 SEAD/SEE, do Concurso de Provas Objetivas e
Títulos, para o ingresso no Cargo de Professor de Educação Básica 3 da Carreira do Magistério
Estadual, publicado no Diário Oficial do Estado em 09/10/2012, no âmbito da Secretaria de Estado da
Educação, conforme o disposto na Lei n.º 7.419, de 15 de outubro de 2003, alterações posteriores e
pelas normas estabelecidas neste Edital, conforme segue:
1.

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

1.1 As inscrições para o concurso público serão recebidas exclusivamente por meio da internet, no
período entre as 9 horas do dia 10/10/2012, e às 23 horas e 59 minutos do dia 11/11/2012,
(horário de Brasília).
1.2 Os candidatos que tiverem sua solicitação de isenção indeferida, caso queiram participar do
certame, deverão inscrever-se normalmente até o dia 11/11/2012 e efetuar o pagamento do
boleto bancário.
1.3 O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição, até a data de vencimento constante do
seu boleto, poderá utilizar a opção de imprimir a 2ª via do boleto até o dia subsequente ao término
da inscrição. O candidato que não tiver efetuado o pagamento da inscrição até o dia
imediatamente subsequente ao término da inscrição, ficará impossibilitado de participar do
concurso.
1.4 Candidatos, portadores de deficiência ou não, que necessitem de condições especiais para a
realização das provas objetivas, devem enviar, via Sedex ou carta registrada com aviso de
recebimento (AR), requerimento assinado ao IBFC situado na Av. Dr. José Maciel, 560, Jardim
Maria Rosa, Taboão da Serra-SP, CEP: 06763-270, até o dia 12/11/2012, declarando o tipo de
condição especial necessária por meio de requerimento de prova especial, ANEXO III,
acompanhado de laudo médico.
2.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 As demais disposições do edital de abertura e suas retificações permanecem inalteradas.

João Pessoa, 07 de novembro de 2012.
Comissão do Concurso Público
Marlene Rodrigues da Silva – Presidente
Ana Beatriz Diniz Sabino Cruz – SEAD
Ana Carolina Vieira Lubambo de Britto – SEE
Ana Maria da Costa – SEE
Ana Célia Lisboa da Costa – SEE

