PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Nove de Julho, 15-20, Vila Jacy, CEP 17290-000, Macatuba, SP.
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (014)32989800, Fax: (014)32989802

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2019 - ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR

CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A Prefeitura Municipal de Macatuba, Estado de São Paulo, na forma prevista no artigo 37 da
Constituição Federal e em consonância com a Lei n° 2.639/16, e a Comissão de Processo Seletivo Público da
Prefeitura Municipal de Macatuba, Estado de São Paulo, constituída pela Portaria n° 93/19 torna pública a
abertura de inscrições para Processo Seletivo de Provas para Estagiários para credenciamento à Bolsa de Estudo
para estudantes, às funções de ESTAGIÁRIOS EM NÍVEL SUPERIOR, objetivando a formação de Cadastro de
Reserva, para preenchimento de vagas que vierem a surgir no decorrer da validade da presente Seleção Pública,
convoca para as provas que serão realizadas no dia 22 de dezembro de 2019, conforme abaixo:

DATA: 22 de dezembro de 2019 (domingo de manhã)
LOCAL: EM ODILA GALLI LISTA - Rua João Batista Cavalari, 844, Centro - Macatuba - SP .
HORÁRIO DE INÍCIO DA PROVA: 9h (nove horas)
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8h55 (oito horas e cinquenta e cinco minutos)

Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, com 30 (trinta) minutos de
antecedência, munidos de: documento de identificação com fotografia, protocolo de inscrição, caneta azul ou
preta, lápis e borracha.
Os portões do prédio da EM “ODILA GALLI LISTA” serão fechados 5 (cinco) minutos antes do horário
determinado para o início das provas.
Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado e a ausência do candidato
acarretará sua eliminação do Processo Seletivo.
É de responsabilidade exclusiva do candidato, identificar corretamente o seu local de prova e comparecer
no horário determinado por este Edital. A divulgação oficial é aquela publicada pela imprensa escrita, tendo em
vista que outros meios de convocação são apenas informativos.
Em hipótese alguma, a prova poderá ser realizada em local diferente do determinado por este Edital.
A lista de inscritos dos candidatos deferidos está disponível no site www.omconsultoria.com.br estando os
candidatos aptos a prestarem as provas.

Macatuba, 12 de dezembro de 2019.
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