PREFEITURA DE BIRIGUI
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2015 - EDITAL Nº 08/2015
EDITAL Nº 34/2015 - CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
A Prefeitura de Birigui faz saber que realizará, através da empresa Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., em datas, locais e horários a serem oportunamente
divulgados, sob supervisão da Comissão de Acompanhamento e Coordenação nomeada por meio da Portaria nº 128 de 11 de setembro de 2014, Concurso Público regido de acordo com a
Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Lei Federal nº 11.350/2006, Lei Municipal n° 3.040, de 30 de setembro de 1993 e suas alterações e demais Leis Municipais em vigor, torna
pública a CONVOCAÇÃO para realização da prova escrita objetiva do Concurso Público Nº 02/2015.

As provas serão realizadas nos dias 31 de maio de 2015, conforme tabela de intervalo alfabético abaixo:

Data da prova: 31/05/2015
Período de Aplicação: MANHÃ
Horário de abertura dos portões:
09h00min
Horário de fechamento dos portões: 09h15min
CARGO

NOME DO CANDIDATO (INTERVALO ALFABÉTICO)
DE:
ATÉ:

LOCAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO/UF

Agente Comunitário de Saúde

ABNER ITIEL ALVES PEREIRA

ZORAIDE APARECIDA MENDONÇA BATISTA

UNIESP Faculdade Birigui

R. João Escanhuela, 133 Jd Capuano

Birigui / SP

Agente de Combate a Endemias

ACÁCIO CARLOS LOPES JUNIOR

ELIANE CRISTINA ARZANI

E.M. Doutor Gama

R. Anchieta, s/nº Vila Guaruja

Birigui / SP

Agente de Combate a Endemias

ELIANE DE ARAGÃO VIEIRA

MAY KELLEN DE OLIVEIRA CARVALHO

E.M. Izabel Branco

R. Antonio Fabricio, 200 N H Ivone Alves Palma

Birigui / SP

Agente de Combate a Endemias

MAYRA CLEIZE PASTOR

ZULEICA IRENE DOS SANTOS CANDEIA

E.M. Geni Leite da Silva

R. Bráz Sanches Arriaga, s/nº Vila Silvares

Birigui / SP

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 Concurso Público, 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 será entregue somente no dia da aplicação depois de transcorrido 2 (duas) horas do início das provas. Em nenhuma outra circunstância
será fornecido o caderno de questões.
Birigui, 22 de maio de 2015.

DR. PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito de Birigui /SP

