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A Comissão Organizadora do Concurso, 

comunica aos candidatos que as provas de conhecimentos 
serão realizadas, de acordo com a divulgação formalizada, 
anteriormente, no dia 02 de Agosto próximo, vindouro.

Os candidatos deverão tomar conhecimento, 
através do site www.grserv.com.br , dos locais das prov
previstas em dois turnos, manhã (08:00 horas) e tarde 
(14:30 horas), devendo observar o dispositivo 3.3 do Edital, 
relativamente ao comparecimento, com antecedência 
mínima de uma hora do horário previsto da prova, munidos 
da cédula de inscrição e carte

A Comissão está disponibilizando, em nosso 
site, a relação dos candidatos, por escola, turno e sala.

 
Fortaleza, 

Comissão 
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COMUNICADO 
 

A Comissão Organizadora do Concurso, 
aos candidatos que as provas de conhecimentos 

serão realizadas, de acordo com a divulgação formalizada, 
anteriormente, no dia 02 de Agosto próximo, vindouro.

Os candidatos deverão tomar conhecimento, 
através do site www.grserv.com.br , dos locais das prov
previstas em dois turnos, manhã (08:00 horas) e tarde 
(14:30 horas), devendo observar o dispositivo 3.3 do Edital, 
relativamente ao comparecimento, com antecedência 
mínima de uma hora do horário previsto da prova, munidos 
da cédula de inscrição e carteira de identidade. 

A Comissão está disponibilizando, em nosso 
site, a relação dos candidatos, por escola, turno e sala.

Fortaleza, 26 de julho de 2015 
Comissão Organizadora do Concurso

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POTENGI 

A Comissão Organizadora do Concurso, 
aos candidatos que as provas de conhecimentos 

serão realizadas, de acordo com a divulgação formalizada, 
anteriormente, no dia 02 de Agosto próximo, vindouro. 

Os candidatos deverão tomar conhecimento, 
através do site www.grserv.com.br , dos locais das provas, 
previstas em dois turnos, manhã (08:00 horas) e tarde 
(14:30 horas), devendo observar o dispositivo 3.3 do Edital, 
relativamente ao comparecimento, com antecedência 
mínima de uma hora do horário previsto da prova, munidos 

A Comissão está disponibilizando, em nosso 
site, a relação dos candidatos, por escola, turno e sala. 

do Concurso 


