CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ALTAIR
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 7 – CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

DEVALCI DA CRUZ BAIA – Presidente da Câmara do Município de Altair/SP, , juntamente com a
Comissão Coordenadora do Concurso Público, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar a
CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos no referido Concurso Público para realização da PROVA
PRÁTICA, para o cargo de SERVIÇOS GERAIS, que será aplicada no DIA 25 DE MARÇO 2018
(DOMINGO) ÀS 13:00hs, no Município de Altair, EMEF Profª Maria Batista de Castro, situada na Av.
Prefeito Paulo Humberto de Figueiredo, 125, Centro, Altair/SP, conforme consta do ANEXO I - RELAÇÃO
DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA PROVA PRÁTICA.
O ANEXO I - RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA PROVA PRÁTICA, com a lista
do local de realização das provas práticas contendo nome do candidato, número da inscrição, horário de
realização da prova e demais informações pertinentes, estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico
www.sawabonaconcursos.com.br
Todos os candidatos classificados que tiverem obtido as 20 (vinte) melhores notas na prova objetiva,
ficam convocados e deverão comparecer no local das provas com antecedência de 1(uma) hora antes do
horário estabelecido para fechamento dos portões, portando documento de identidade original, caneta
esferográfica azul ou preta transparente.
A prova prática será para o cargo de SERVIÇOS GERAIS e os portões serão fechados 15 minutos antes
do início da prova, ou seja, às 12h45min. Não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso do
candidato no local da prova após o horário estabelecido para fechamento dos portões.
Ao candidato só será permitida a participação das provas na respectiva data, horário e local
determinado. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas fora do local designado.

Altair/SP, 19 de março de 2018.

DEVALCI DA CRUZ BAIA

Presidente da Câmara do Município de Altair/SP

