Prefeitura Municipal de Agronômica
Processo Seletivo Edital 01/2017

HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS PNE
A PREFEITURA MUNICIPAL AGRONÔMICA, neste ato representada
pelo Sr. Cesar Luiz Cunha, Prefeito Municipal, em observância ao princípio constitucional
da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição Federal e demais cominações de
Direito:

1. TORNA PÚBLICO a relação nominal dos candidatos Portadores de Necessidades
Especiais inscritos para o Processo Seletivo nº 01/2017 para provimento de cargos
conforme Anexo Único, parte integrante deste edital.

2. A prova escrita será realizada no dia 29.01.2017, com duração máxima de 3 horas e
duração mínima de 30 minutos, com inicio às 9h, na Escola de Educação Básica Maria
Regina de Oliveira Rua Ângelo Fornazari, - Centro – Agronômica.
2.1. O candidato deverá estar munido de caneta azul ou preta, documento oficial com foto.
Em eventual divergência, poderá ser exigido o comprovante de pagamento da taxa de
inscrição.
2.2. É importante a chegada dos candidatos com antecedência mínima de 15 (quinze)
minutos, sendo que será permitida a entrada dos candidatos no local de provas das
8h15min até às 9h.

3. A recolha dos documentos para prova de títulos, tempo de serviço e comprovação da
habilitação mínima para os candidatos a vaga de professor será realizada na mesma data
e local da prova escrita após a realização da mesma.
3.1. Dessa forma, o candidato ao encerrar a Prova Escrita, deverá se deslocar até o local
indicado, não podendo o mesmo ausentar-se do local para posteriormente vir entregar os
documentos.
3.2. Os documentos podem ser cópias simples. Em uma eventual divergência, a empresa
se resguarda no direito de solicitar a apresentação dos documentos originais em outra
oportunidade.
3.3. No local de entrega dos títulos não será realizado cópias.

Agronômica, 27 de janeiro de 2017.

Cesar Luiz Cunha
Prefeito Municipal
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Processo Seletivo Edital 01/2017
ANEXO ÚNICO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nº INSC Data Nasc

CANDIDATO

RG

537100 24/12/1986 Alexandre Schafer

53681797

Página 2 de 2

