FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – CEPHAS

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar que a realização da PROVA
OBJETIVA, para todos os cursos técnicos, que será aplicada no dia 09/06/2019 (domingo), no Município de
São José dos Campos, nos locais constantes no ANEXO – CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA
PROVA.
8.1

A prova será realizada no dia 09 de junho às 14h00, com duração de 3 (três) horas, na Universidade
Paulista – UNIP de São José dos Campos, na Av. Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, Km
157,5 – Bairro do Limoeiro, São José dos Campos – SP.

8.2

Para realizar a prova, o candidato deverá levar:
 Caneta esferográfica azul, lápis preto e borracha
 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição
 O ORIGINAL de UM dos seguintes documentos:
a) Documento de identidade atual, expedido pelas Secretarias de Segurança Pública (RG), ou
pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar; ou
b) Cédula de identidade de estrangeiros (RNE) dentro da validade; ou
c) Carteira nacional de habilitação dentro da validade com foto (CNH - modelo novo); ou
d) Documento expedido por Ordens ou Conselhos Profissionais, dentro da validade, que por lei
federal valem como documento de identidade em todo o país (exemplo: COREN, CREA e
outros); ou
e) Carteira de trabalho e previdência social (CTPS); ou
f) Passaporte brasileiro dentro da validade.

8.3

O candidato deverá comparecer ao local da prova com uma hora de antecedência.

8.4

Os portões do local da prova serão fechados exatamente às 14h00 e após seu fechamento não será
permitida a entrada de nenhuma pessoa.

São José dos Campos, 29 de maio de 2019

Jhonis Rodriges Almeida dos Santos
Diretor Presidente da Fundhas

