Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
Estado de São Paulo

Departamento Pessoal

PORTARIA DE CONVOCAÇÃO
Convocação para as provas do Processo Seletivo Simplificado nº 05/2017 - SAMU

- A Prefeitura do Município de Mongaguá, através da Comissão Organizadora, nomeada pela Portaria nº 412/2017,
nos termos da legislação vigente e das exigências do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 05/2017, torna
pública a convocação dos candidatos inscritos para realização das provas escritas objetivas.
- As provas serão realizadas no município de Mongaguá, na data, horário e locais contidos no Quadro I.
- Os candidatos deverão comparecer, no local determinado para realização da prova com 30 (trinta) minutos de
antecedência, munidos do protocolo de inscrição e documento oficial de identidade com foto e no original, caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha.
- A identificação do candidato far-se-á mediante apresentação de pelo menos, um dos seguintes documentos, em via
original: Cédula de Identidade (R.G.), Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97),
Carteiras de Órgãos de Conselhos de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Certificado Militar. O
documento a ser apresentado pelo candidato deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza,
sua identificação. O candidato que não apresentar o documento conforme, não fará a prova, sendo considerado
ausente e eliminado do Processo Seletivo. Não serão aceitos protocolo, ou quaisquer outros documentos não
constantes deste Edital.
- Não será permitido ao candidato prestar a prova em dia, hora e local diferentes dos estabelecido na presente
convocação.
- Os portões serão fechados para o início da prova às 09h00, não sendo permitida a entrada de candidatos
retardatários.
Quadro I
DATA

17/12/2017

LOCAL

E.M.E.F. TONICO SILVA

LOCALIZAÇÃO

Av. São Paulo, nº 3.064 – Jd Samoa – Mongaguá

HORÁRIO DE ABERTURA DE PORTÕES

08h30min

HORÁRIO DE INÍCIO DA PROVA

09h00min

HORÁRIO DE TÉRMINO DA PROVA

12h00min

Mongaguá, 08 de dezembro de 2017.

Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado nº 005/2017.
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