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REALIZAÇÃO: EPL CONCURSOS 

www.eplconcursos.com.br  

A Prefeita de Bernardo do Mearim, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 
da Constituição Federal e  pelas instruções contidas neste Edital e pelas demais disposições legais aplicáveis, sob a 
supervisão da Comissão Especial do Concurso Público instituída pela portaria n° 24010001/2019, TORNA PÚBLICA 
a data, horário e demais informações para realização da prova objetiva, do Concurso Público em epígrafe, conforme 
segue: 
 

1. Para acesso ao local da prova objetiva o candidato deverá acessar o site www.eplconcursos.com.br e 
imprimir o “cartão do candidato”. A identificação do local de realização da prova é de responsabilidade 
exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova em desconformidade com as disposições 
estabelecidas neste Edital. 
 

2. As provas serão aplicadas nas cidades de Bernardo Mearim e Igarapé Grande, situadas no Estado do 
Maranhão, devendo o candidato comparecer ao local indicado no “cartão do candidato”. 

 
3. As provas objetivas serão aplicadas para todos os candidatos na data de 28 de abril de 2019, sendo que o 

FECHAMENTO DOS PORTÕES, do local de prova ocorrerá às 08h50min. 
 

4. Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos. Após 
o FECHAMENTO DOS PORTÕES não será permitida a entrada de nenhum candidato nas dependências 
dos locais de prova. 
 

5. Os procedimentos para aplicação das provas se iniciará 10 minutos após o fechamento dos portões. 
 

6. A prova terá duração máxima de 03 (três) horas, contados, após o seu início, incluído o tempo de marcação na 
folha de resposta. 

 

7. Os candidatos deverão se apresentar ao local de prova munidos dos documentos identificados no item 6.5 e 
seus subitens do Edital de Abertura. 

 
 
 

Bernardo do Mearim, MA, em 17 de abril de 2019. 
 

Eudina Costa Pinheiro 
Prefeita 
 
 
Antonio Jean de Brito Silva      Luzinete Eugenia da Silva    Daniel Berg Monteiro Marques 
Presidente da Comissão       Secretária         Membro 
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