PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS E ENTREGA DE
TÍTULOS

O Prefeito do Município de Guaraci/SP, a empresa Gerencial Assessoria e
Consultoria Pública Ltda, e a Comissão Municipal do Processo Seletivo nº
01/2014, COMUNICAM AOS CANDIDATOS INTERESSADOS, que as provas
objetivas e entrega de títulos, serão realizadas no dia 08 de junho de 2.014.
1 - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E ENTREGA DE TÍTULOS
1.1- Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, assim a ausência ou
o atraso do candidato no dia 08 de junho de 2.014, importará na sua
eliminação, independentemente do motivo alegado.
1.2- Não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se
apresentarem após o horário estabelecido para as provas.
1.3- No dia designado para as provas, os portões, serão abertos e fechados,
impreterivelmente nos horários abaixo discriminado, não sendo admitido o
ingresso de nenhum candidato após esse horário.
Abertura do portão Fechamento do portão
08h30
09h00
1.4- O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que
estiverem com os nomes consignados na lista de inscrição e na lista de
presença, a ser fiscalizada nas salas de provas, acompanhado de documento
com original com foto, de fácil reconhecimento, (ex.: RG ou Carteira de
Nacional de Habilitação).

1.5- Durante a execução das provas não será permitida consulta de nenhuma
espécie à legislação, livro, revista ou folheto, bem como o uso de máquina
calculadora, telefone celular, bip, mp3, palmtop, outros equipamentos similares,
ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, como também não será admitida
comunicação entre os candidatos.
1.6- O tempo mínimo de permanência do candidato na sala de prova é de 30
(trinta) minutos após o seu início e o tempo máximo de duração será de 2h30
(duas horas e trinta minutos).
1.7- O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido
de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha.
1.8- Sob nenhuma alegação será feito prova fora dos locais preestabelecidos.
1.9- Ao terminar a prova objetiva, o candidato deverá entregar ao fiscal da
sala o seu caderno de provas e a folha de respostas, podendo, no entanto
anotar suas alternativas no gabarito a ser destacado na frente do caderno
de questões.
1.10- Os títulos deverão ser entregues pelo candidato ao fiscal que receberá os
títulos, autenticados ou se for cópia simples deverá ser apresentado o título
original, sendo que o responsável pelo recebimento dos mesmos deverá
conferir cada cópia apresentada com o título original para autenticação, cujo
prazo não será prorrogado em hipótese alguma.

2 - A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA NO SEGUINTE HORÁRIO:
DOMINGO, 08 DE JUNHO DE 2014 - ABERTURA DOS PORTÕES 08h30 –
FECHAMENTO 09h00 - HORÁRIO DE BRASÍLIA
LOCAL: EMEB “PROFESSORA MÉRCIA JÚLIA BARBOSA VELHO”,
situada na Praça Oscar Baptista de Carvalho, nº 657. Centro, Guaraci/SP

HORÁRIO – 08h30
Farmacêutico
Fonoaudióloga
Nutricionista
Psicopedagoga

Guaraci/SP, 04 de junho de 2.014.

RENATO AZEDA RIBEIRO DE AGUIAR
Prefeito do Município

