
Página 1 de 1 

 
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
 

A Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e a ESPP – Empresa de Seleção Pública e Privada tornam pública a 

PRORROGAÇÃO das datas do edital de abertura de inscrições do concurso público nº 01/2015 para provimento de 

vagas de diversos cargos que integram o quadro de servidores municipais, conforme a seguir: 

 
1. Alterar, os itens 3.2.1, 4.6, 6.2.1, 7.1 e 7.3 para: 

 
3.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico da ESPP 

(www.esppconcursos.com.br), no período da 0 hora do dia 23/01/2015 às 23h59min do dia 01/03/2015, observado o 

horário de Brasília. 

 

4.6. Para assegurar a concorrência às vagas reservadas, bem como o atendimento diferenciado durante a prova, o 

candidato com deficiência deverá encaminhar, até o dia 02/03/2015, via SEDEX ou correspondência com Aviso de 

Recebimento (AR) a ESPP, Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra – SP – CEP: 

06763-020, os documentos a seguir: 

 

6.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais para a realização das provas, 

deverá encaminhar até o dia 02/03/2015, a ESPP, via SEDEX, ao seguinte endereço, Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 

86, Bairro Chácara Agrindus, CEP 06763-020, Taboão da Serra – SP, o requerimento de condição especial (Anexo II) 

devidamente preenchido e assinado. 

 

7.1. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 12/04/2015, e será realizada na cidade de Riacho dos 

Cavalos/PB, conforme abaixo: 

 

7.3. O local, a sala e o horário de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico da ESPP 

www.esppconcursos.com.br, a partir de 06/04/2015. 

 

2. Alterar, no Anexo II, Modelo de Requerimento – Solicitação de Atendimento Especial e/ou Condições Especiais para 

Realização das Provas a data de postagem para 02/03/2015. 
 

 

 

Riacho dos Cavalos, 23 de fevereiro de 2015. 

 

 

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos 
 
 
 
 


