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Município de Guarapari 
 Estado do Espírito Santo  

                               
 

No Edital 001/2010 publicado em 28 de dezembro de 2010, 
 
Onde se lê: 
 
V - DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
5.1. As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do 
estabelecimento, endereço e sala), cargo, função, assim como orientações para realização das provas, 
estarão disponíveis, a partir do dia 10 de fevereiro de 2010, no site da Concepção 
www.concepçaoconcursos.com.br, devendo o candidato efetuar a impressão desta Confirmação de 
Inscrição. As informações também poderão ser obtidas através da Central de Atendimento da Concepção, 
através de e-mail concepcao@concepcaoconcursos.com.br e do telefone (71) 3011 1814). 
5.2. Caso o candidato, ao consultar a Confirmação de Inscrição, constate que sua inscrição não foi aceita, 
deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da Concepção, através de e-mail 
concepcao@concepcaoconcursos.com.br ou telefone (71) 3011 1814, no horário de 9h às 16h, 
considerando-se o horário de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 15 de fevereiro de 2010. 
 
Leia-se: 
 
V - DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
5.1. As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do 
estabelecimento, endereço e sala), cargo, função, assim como orientações para realização das provas, 
estarão disponíveis, a partir do dia 10 de fevereiro de 2011, no site da Concepção 
www.concepçaoconcursos.com.br, devendo o candidato efetuar a impressão desta Confirmação de 
Inscrição. As informações também poderão ser obtidas através da Central de Atendimento da Concepção, 
através de e-mail concepcao@concepcaoconcursos.com.br e do telefone (71) 3011 1814). 
5.2. Caso o candidato, ao consultar a Confirmação de Inscrição, constate que sua inscrição não foi aceita, 
deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da Concepção, através de e-mail 
concepcao@concepcaoconcursos.com.br ou telefone (71) 3011 1814, no horário de 9h às 16h, 
considerando-se o horário de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 15 de fevereiro de 2011. 
 


