CONCURSO PÚBLICO 001/2006
Edital de Convocação para Provas Objetivas
O Prefeito Municipal de Araraquara, no uso de suas atribuições, faz
saber que ficam convocados todos os candidatos inscritos nos cargos abaixo
relacionados para a prestação das Provas Objetivas nos dias 18 de fevereiro
de 2006 - (SÁBADO) conforme a relação abaixo.

1 - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
1.1- Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a
ausência ou atraso do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo
alegado.
1.2- Não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se
apresentarem após o horário estabelecido para os exames;
1.3- No dia designado para as provas os portões serão abertos 30 (TRINTA)
MINUTOS antes do horário e fecharão, impreterivelmente no horário
estabelecido, não sendo admitido o ingresso de nenhum candidato após
esse horário. O ingresso no local de prova será permitido apenas aos
candidatos que apresentarem o comprovante de inscrição, devidamente
pago, acompanhado de documento de identidade com foto (RG);
1.4- 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, ”pager”, etc, como também não será
admitida comunicação entre os candidatos.
1.5- 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 3
(três) horas.
1.6- O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas
munido de caneta esferográfica azul, lápis preto n.º 2 e borracha.
1.7- Sob nenhuma
preestabelecidos.
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2 - DOS PERÍODOS, LOCAIS E CARGOS
2.1 - Sábado 18/02 - Manhã - Abertura dos Portões: 08:30 Fechamento: 09:00

Período: Sábado 18/02 - Manhã - Abertura dos Portões: 08:30 Fechamento: 09:00

Local: SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO
Endereço: Av Vicente Geronimo Freire, nº 22 - Araraquara - SP
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Clínica Médica
Ginecologia
Pediatria
Neurocirurgia
em Psiquiatria
Cirurgia Vascular
Cirurgia Plástica
em Ultra-Sonografia
Hematologia

2.1.2 - Sábado 18/02 - Manhã - Abertura dos Portões: 12:30 Fechamento: 13:00

Período: Sábado 18/02 - Tarde - Abertura dos Portões: 12:30 - Fechamento:
13:00

Local: SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO
Endereço: Av Vicente Geronimo Freire, nº 22 - Araraquara - SP
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Especialidade em Radiologia
- Horista Esp. Anestesista
- Horista
- Horista Esp. Pediatria
- Horista Plantonista
- Horista Esp. Ortopedia
- Horista Socorrista

Araraquara, 10 de fevereiro de 2006

DONIZETE SIMIONI
Presidente da Comissão
de Concursos Públicos

