
RUA JOÃO CORDEIRO, 1545 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
CONCURSO PÚBLICO

    
Os candidatos aos cargos de Nível Superior e Magistério, que atingiram 

o perfil de 50% de acertos na Prova Objetiva, de acordo com os dispositivos 
constantes no Edital do Concurso, estarão aptos para participar da 2ª etapa, 
qual seja, a Prova de Títulos.
 
   Os candidatos deverão fazer a entrega da documentação, 
referente aos títulos, na Secretaria de Administração
Potengi, no período de 
assinar a folha de controle de entrega ou, para 
João Cordeiro nº 1545, Aldeota, Fortaleza
   É importante observar os seguintes aspectos:

a) Os comprovantes de cursos de pós
deverão ser exp
reconhecida, como tal, devidamente conclusos, até a 
data do Edital (

b) Os cursos de Mestrado sem o trabalho da dissertação 
ou equivalente serão considerados como de 
Especialização. 

c) Os cursos de Doutorad
equivalente serão considerados como de Mestrado. 

d) Todos os cursos de pós
relacionados com a área de atuação do Cargo.

 
Os candidatos 

Anexo  II do Edital, juntando os
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
CONCURSO PÚBLICO 

 
COMUNICADO 
 

Os candidatos aos cargos de Nível Superior e Magistério, que atingiram 
o perfil de 50% de acertos na Prova Objetiva, de acordo com os dispositivos 
constantes no Edital do Concurso, estarão aptos para participar da 2ª etapa, 
qual seja, a Prova de Títulos. 

Os candidatos deverão fazer a entrega da documentação, 
a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de 

período de 23 de setembro a 09 de outubro de 201
assinar a folha de controle de entrega ou, para a GR através do SEDEX, à Rua 
João Cordeiro nº 1545, Aldeota, Fortaleza-Ce, CEP 60.110-300. 

É importante observar os seguintes aspectos:
Os comprovantes de cursos de pós
deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou 
reconhecida, como tal, devidamente conclusos, até a 
data do Edital (09 de junho de 2015). 
Os cursos de Mestrado sem o trabalho da dissertação 
ou equivalente serão considerados como de 
Especialização.  
Os cursos de Doutorado sem a defesa de tese, ou 
equivalente serão considerados como de Mestrado. 
Todos os cursos de pós-graduação têm que ser 
relacionados com a área de atuação do Cargo.

Os candidatos deverão preencher o formulário, objeto do 
II do Edital, juntando os comprovantes citados. 

                           Fortaleza, 22 de setembro de 2015
                         Comissão Organizadora do Concurso

 

SALA 01 * PRAIA DE IRACEMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 

Os candidatos aos cargos de Nível Superior e Magistério, que atingiram 
o perfil de 50% de acertos na Prova Objetiva, de acordo com os dispositivos 
constantes no Edital do Concurso, estarão aptos para participar da 2ª etapa, 

Os candidatos deverão fazer a entrega da documentação, 
da Prefeitura Municipal de 

de 2015, devendo 
através do SEDEX, à Rua 

 
É importante observar os seguintes aspectos: 

Os comprovantes de cursos de pós-graduação, 
edidos por Instituição Oficial ou 

reconhecida, como tal, devidamente conclusos, até a 

Os cursos de Mestrado sem o trabalho da dissertação 
ou equivalente serão considerados como de 

o sem a defesa de tese, ou 
equivalente serão considerados como de Mestrado.  

graduação têm que ser 
relacionados com a área de atuação do Cargo. 

deverão preencher o formulário, objeto do 

15 
do Concurso 


