PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI – SP

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA
OBJETIVA
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº
46.233.749/0001-07, com sede administrativa na Rua: Bahia nº 233 - Centro - Manduri - Estado de São Paulo, neste
ato representado pelo Prefeito PAULO ROBERTO MARTINS, no uso de suas atribuições legais, faz saber, torna público
e determina o presente Edital de Homologação das Inscrições E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA, desde já
que TORNA PÚBLICO, HOMOLOGA AS INSCRIÇÕES, DEFERE, CONVOCA e DETERMINA.
1. TORNA PÚBLICO NO ANEXO I – INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS AMPLA CONCORRÊNCIA e no ANEXO II – INSCRIÇÕES
HOMOLOGADAS PcD, disponível em: https://www.integraconcursos.com.br/informacoes/39/ a relação nominal das
Inscrições Homologadas no Concurso Público nº 01/2020 destinado ao preenchimento de vaga para os CARGOS descritos abaixo , de acordo com a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, e demais legislações pertinentes.
1.1. Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa executora
www.integraconcursos.com.br ou da Prefeitura Municipal de Manduri , deverá se informar através dos outros meios
de comunicação colocados à sua disposição, não podendo alegar desconhecimento.
2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1 – HOMOLOGA as Inscrições, após verificação de regularidade, dos seguintes cargos e nas seguintes quantidades:

3. CONVOCAÇÃO PARA A PROVA:
3.1. CONVOCA os candidatos inscritos que tiveram suas inscrições devidamente homologadas, para a aplicação da
prova que será realizada no dia 22 de março de 2020, período da manhã às 9 horas para todos os cargos.
3.2. Os candidatos deverão comparecer no mínimo meia hora antes do horário marcado para o fechamento dos
portões.
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3.3. Local:
LOCAL DE PROVA

E.E. MIGUEL MARVULLO
RUA RIO DE JANEIRO Nº 598
MANDURI-SP

CARGOS

COLETOR DE RESÍDUOS
CONTADOR
ENFERMEIRO
OPERÁRIO BRAÇAL

HORÁRIO

9 HS

3.4. Os candidatos regularmente inscritos deverão comparecer munidos de documento de identificação com foto,
conforme Edital, caneta esferográfica transparente, na cor preta ou azul escuro, lápis e borracha. O candidato que
comparecer sem os documentos de identificação e/ou após o horário de fechamento dos portões, não poderá adentrar à sala para a realização da referida prova, 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.
Manduri, 10 de março de 2020.
PAULO ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Rua Bahia, 233 – Centro – Manduri – SP – CEP. 18.780.000 – Fone/Fax: (14) 3356.9200
www.manduri.sp.gov.br

