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  INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
     Seriedade, compromisso e competência. 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO 

 

AVISO 

 
Tendo em vista o problema percebido no Convênio do Banco do Brasil, em que alguns candidatos, 

mesmo tendo feito corretamente o pagamento, não aparecem nos retornos bancários; 
 

Considerando que o IMA reconhece que mesmo após a divulgação da relação de inscrições 
deferidas ainda existem candidatos que os nomes não aparecem na relação de inscrições 

deferidas.; 
 

Objetivando a serenidade necessária que o candidato precisa para fazer a prova; 
 
 
O Instituto Machado de Assis AVISA a todos os candidatos que: 
 

1- Divulgará no site até as 16 horas de hoje (05) a RELAÇÃO DE CANDIDATOS COM 
LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS, CONCORRÊNCIA GERAL POR CARGO E ENDEREÇO 
DAS ESCOLAS; 

 
2- A prova está confirmada para ser realizada no dia 08 de maio de 2016. 

 
3- Os candidatos que seguiram todas as orientações dispostas no site e que enviaram 

recursos contra a relação de inscrições deferidas terão seus nomes divulgados na nova 
relação. 
 

4- E por fim, orienta exclusivamente aos candidatos que, após a divulgação da relação com 
locais de aplicação de provas, mesmo tendo realizado o pagamento da inscrição, seus 
nomes ainda não constarem na relação, que procedam da seguinte forma: 
 
a. Compareçam, com uma hora de antecedência, em um centro de aplicação que conste o 

cargo para o qual o mesmo esteja concorrendo. 
 

b. Procure o Coordenador do IMA presente na escola e apresente documento de 
identificação com foto e comprovante de inscrição (boleto) e comprovante de 
pagamento. 

 
c. Faça sua prova normalmente na sala em que for colocado pelo Coordenador e peçam 

para constar em ata a sua adição. 
 

 

Teresina (PI), 05 de maio de 2016. 

Comissão Organizadora do IMA 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/

