PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017
EDITAL Nº 03-01/2017
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR - Prefeito Municipal de Guariba, Estado
de São Paulo, usando de suas atribuições legais de seu cargo e, considerando que o numero de inscrições
para o Processo Seletivo nº 001/2017 supera a capacidade de lotação da EMEB “Professor Barros”, o que
resulta na necessidade de incluirmos nova localidade para realização das provas objetivas ...
TORNA PÚBLICO que as provas para a seleção de candidatos no PROCESSO
SELETIVO Nº 001/2017, que tem como objetivo a concessão e o preenchimento de vagas de estágio
remunerado, serão realizadas nas seguintes unidades escolares:
Data da Prova: 02/04/2017 – Período: Manhã
Horário de Abertura dos Portões: 8h30min
Horário de Fechamento dos Portões: 9:00horas
Início das Provas: 9:00 horas
Área de Estágio



 Ensino Superior
Ensino Técnico Profissionalizante



Ensino Médio

Local de prova
EMEB “Professor Barros”
situada na Rua Rui Barbosa, nº 269
Centro
EMEB “Profª. Andréa Godói Wik Delfino”
situada na Rua Tufic José Abmussi, nº 333
JARDIM PROGRESSO

Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta) minutos antes
da hora marcada munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade com foto e no
original, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário
estabelecido para o fechamento do portão do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no item anterior
Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha
ao Processo Seletivo, bem como consulta de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, nem uso de
máquina calculadora, celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico.
Os candidatos deverão manter seus celulares desligados enquanto permanecerem no
recinto onde estarão sendo realizadas as provas.
Não haverá segunda chamada para aplicação das provas.
Guariba/SP, 20 de Março de 2017.

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal de Guariba/SP

