PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 11/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA DE ENFERMEIRO

O Município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito sob CNPJ nº 64.614.381/0001-81, com sede administrativa na Rua Pietro Maschietto, nº 125,
Centro, Pedrinhas Paulista/SP, CEP 19.865-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal SERGIO
FORNASIER, no uso de suas atribuições legais, torna público, faz saber, convoca e determina o presente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA DE ENFERMEIRO.
1. TORNA PÚBLICO a relação nominal dos candidatos inscritos no Concurso Público nº 01/2018 para
preenchimento das vagas de: ENFERMEIRO que está afixada nos murais da Prefeitura Municipal, no
Jornal de Circulação do Município e nos endereços eletrônicos: www.pedrinhaspaulista.sp.gov.br
e
www.integraconcursos.com.br , à disposição dos interessados para consulta.
1.1. Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa executora ou
da Prefeitura, deverá se informar através dos outros meios de comunicação colocados à sua disposição,
não podendo alegar desconhecimento.
2. CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA.
2.1 – Convoca, após verificação de regularidade, os inscritos conforme relação abaixo para realização da
prova objetiva.
3. LOCAL E HORÁRIOS:
3.1. CONVOCA os candidatos relacionados na relação abaixo para a aplicação da prova objetiva que será
realizada no dia 17 de fevereiro de 2019, período da manhã às 09h30 conforme tabela abaixo.
3.2. Os candidatos deverão comparecer no mínimo meia hora antes do horário marcado para o início das
provas.
3.3. Local – Cargos – Horário

LOCAL DE PROVA
Escola Estadual "Professor Dr.
Antônio de Benedictis" - Rua
Engenheiro Mario Stéfani, 501,
Centro, Pedrinhas Paulista - SP

CARGOS
ENFERMEIRO

HORÁRIO
09h30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

3.4. Os candidatos convocados deverão comparecer munidos de documento de identificação com foto,
caneta esferográfica transparente azul ou preta conforme Edital. O candidato que comparecer sem os
documentos de identificação e/ou após o horário de início das provas, não poderá participar da realização
da referida prova nem alegar desconhecimento ou impetrar recurso a favor de sua situação.
3.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais publicados e não será permitido ao
candidato alegar desconhecimento do local, dia, hora, da presente convocação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Pedrinhas Paulista/SP, 11 de fevereiro de 2019
SERGIO FORNASIER
Prefeito Municipal de Pedrinhas Paulista- SP

