C O L É G I O P E D R O II
E dit a l Nº 01 0/20 1 0
LO C A L DE PR O V A
A Diretora Geral do Colégio Pedro II, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na
Portaria MEC nº 1, de 08 de janeiro de 2010, na Portaria MP nº 537, de 31 de dezembro de 2009, na
Portaria MP nº 27, de 26 de janeiro de 2010, e demais normas pertinentes, TORNA PÚBLICO:
Art 1º: Fica marcada a prova escrita objetiva para o dia 30/05/2010, no período da Manhã para
TODOS OS CANDIDATOS HOMOLOGADOS para os cargos descritos abaixo:
Assistente de Alunos;
Assistente em Administração;
Técnico em Tecnologia da Informação;
Médico – Clínica Médica;
Técnico em Assuntos Educacionais.
Com horário para abertura dos portões às 08h e fechamento dos portões às 08h45min com início de
aplicação das provas às 09h, considerando o horário oficial de Brasília.
Art 3º: O candidato deverá comparecer, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do
horário fixado para o início das provas, sendo que o fechamento dos portões de acesso aos locais das
provas será feito 15 (quinze) minutos antes do horário de início das provas, considerado o horário oficial
de Brasília. Deverá estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente,
seu documento oficial de identificação e o boleto de inscrição (Guia de Recolhimento da União – GRU)
devidamente autenticado, conforme o item 11.3 do edital de abertura nº 006/2010. Assim como, o
comprovante definitivo de sua inscrição (local de prova).
Art 4º: A identificação do local de prova é de responsabilidade exclusiva do candidato, não
podendo o mesmo realizar as provas em desconformidade com a disposição estabelecida por este edital.
Art 5º: A consulta detalhada do Local de Prova (endereço) está disponível no endereço eletrônico
www.aocp.com.br o candidato deverá imprimi-la como seu comprovante definitivo de inscrição.
Art 6º: Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2010.
Vera Maria Ferreira Rodrigues
Diretora Geral
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