PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 002/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA ESCRITA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI, com supervisão da Comissão nomeada pela PORTARIA nº
15/2019, DIVULGA pelo presente instrumento que CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso Público
de Provas nº 002/2019 para realização da prova escrita no dia 02 de Fevereiro de 2020, no local e horário
determinado no quadro abaixo.
OBS: O candidato deve verificar atentamente o horário e local em que fará a prova escrita, pois não
poderá realizá-la em outro horário ou local que não seja o determinado nesse edital e deverá comparecer
ao local da prova com antecedência de 30 (trinta) minutos, munidos de lápis, caneta preta ou azul,
borracha, documento original de identidade e comprovante de inscrição. Os portões serão fechados
rigorosamente no horário e não será permitida entrada de pessoas após o fechamento não importando
o motivo alegado.
O celular ficará retido como consta no item 7.10 do edital descrito abaixo:
7.10 – Ao assinar a folha de presença o candidato receberá um envelope com lacre, deverá anotar seu
nome e assinar, colocar o aparelho celular que deverá estar desligado e relógio, em seguida lacrar o
envelope e deixar sobre a carteira. Logo após a entrega da prova o fiscal de sala passará recolhendo o
envelope já lacrado e devidamente identificado que ficará retido durante todo o período de permanência
do candidato em sala, não se responsabilizando a Prefeitura Municipal de BOREBI por perdas ou extravios
ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
IMPORTANTE: A homologação das inscrições com a listagem completa contendo os dados de todos os
candidatos inscritos está à disposição dos interessados no mural da Prefeitura de Borebi e nos sites
www.suporterh.net.br e www.borebi.sp.gov.br

BOREBI/SP 25 DE JANEIRO DE 2020

ANTONIO CARLOS VACA
Prefeito Municipal de Borebi
DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA PROVA ESCRITA

02 DE FEVEREIRO DE 2020 – HORÁRIO 09h00 (NOVE HORAS)
09h00 – NOVE HORAS
ESCOLA: “EMEF IRACEMA LEITE E SILVA”
RUA:13 DE MAIO, 607–CENTRO
CEP: 18.675-000
BOREBI/SP

Para todos os candidatos inscritos ao cargo de:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
E
ESCRITURÁRIO

02 DE FEVEREIRO DE 2020 – HORÁRIO 13h30 (TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS)
13h30 – TREZE HORAS E TRINTA MINUTOS
ESCOLA: “EMEF IRACEMA LEITE E SILVA”
RUA:13 DE MAIO, 607–CENTRO
CEP: 18.675-000
BOREBI/SP

Para todos os candidatos inscritos ao cargo de:

AUXILIAR DE DENTISTA
FISCAL DE TRIBUTOS e
MÉDICO
1

