PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

Edital de Convocação para Provas Práticas
A Prefeitura Municipal de Serra Azul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que ficam convocados os candidatos habilitados de acordo com o item 6.1 do Edital de Abertura, conforme relação
abaixo, para a prestação das provas práticas, conforme locais, datas e horários descritos abaixo:
1- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS
1.1- Não serão admitidos no local de prova os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para a prova
prática.
1.2- O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que estão habilitados e relacionados na listagem
abaixo, e que apresentarem o cartão de inscrição, acompanhado de documento hábil de identidade, previsto pelo edital
de abertura no item 5.5.
1.3- Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua
eliminação, seja qual for o motivo alegado.
1.4- Os candidatos deverão comparecer com roupas apropriadas para realização de tarefas pertinentes ao Emprego a
que concorre.
1.6- Pede-se aos candidatos para chegarem com 30 (TRINTA) minutos de antecedência.
2- DOS RECURSOS
2.1- Conforme o item 10.2 do Edital de Abertura, o prazo de recurso é de 2 (dois) dias úteis a partir da publicação deste
edital.
2.2- Eventuais recursos de revisão de nota deverão ser encaminhados para re c urs os s err a a zu l @ a pt a rp.c om .br ,
ut i l i za n do o A nex o I V – F or m ul ár i o d e Rec ur s os .
2.3- Havendo algum recurso deferido haverá uma nova publicação com as alterações necessárias.
Serra Azul, 6 de junho de 2014.
Cargo: 02 – Eletricista
Data: 15 de junho de 2014 (DOMINGO)
Horário: 08:30
Local: Garagem Municipal
Endereço: Rua: Pedro Siriani - S/N
Referência de localização: Ao lado da Câmara Municipal
Inscrição

Nome

Turma

Posição

293

BRAITTNER PORTUGAL MARCOLINO

1

1

254

EDUARDO JOSE DE PAULA

1

2

242

JOSÉ MADEIRA JUNIOR

1

3

318

RENAN DONIZETI DA SILVA

1

4

