EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas (CONISCA), através de seu Presidente o Sr. Carlos Alberto
Aparecido Aguiar, usando de suas atribuições legais, sob a organização da empresa Aplicativa Serviço de Apoio e
Gestão Administrativa, torna pública a HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO para realização da
prova escrita objetiva do Processo Seletivo nº 01/2014.

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
EMPREGO PÚBLICO
ALEXANDRE BUZATTO

RG
299681324

INSCRIÇÃO
1005

ISABELLA MARIA SPINHARDI PADULA

43662187-3

1001

JOELMA BENTO DE FIGUEIREDO

M7260948

1002

MICHELE MONTINI KAWATAKE

33421270-4

1000

TACIANA EMÍLIA MARCHI

20704680-3

1006

UISSALA ALI YAKTINE

185925480

1003

As provas serão realizadas no dia 07 de setembro de 2014, conforme tabela abaixo:
Data da Prova: 07 de setembro de 2014– Período: Manhã
Horário de Abertura dos Portões: 09h: 00min
Horário de Fechamento dos Portões: 09h: 15min
EMPREGO PÚBLICO
LOCAL DE PROVA
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito
das Águas (CONISCA)
CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA
Rua José Ermírio de Moraes, 80 - Centro
Lindóia/SP | CEP: 13950-000.

ATENÇÃO: Procure conhecer o local da realização da Prova com antecedência, pois é de responsabilidade
específica do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento
nos horários determinados acima.
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.
O caderno de questões serão entregues somente no dia da aplicação depois de transcorrido 2 (duas) horas
do inicio das provas. Em nenhuma outra circunstância será fornecido o caderno de questões.

Lindóia/SP, 28 de agosto de 2014.

Consórcio intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas
Sr. Carlos Alberto Aparecido Aguiar-Presidente

