PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014
A Prefeitura Municipal de Paulínia usando de suas atribuições legais de acordo com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988,
a Lei Orgânica Municipal e as demais Leis Municipais em vigor, sob a organização da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais
Ltda., torna pública a CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA OBJETIVA do Concurso Público Edital Nº 01/2014, conforme a
seguir:
As provas serão realizadas no dia 7 DE DEZEMBRO DE 2014, nos locais e horários abaixo descritos:
Data da Prova: 7 de dezembro de 2014 - Período: TARDE
Horário de abertura dos portões: 14h00
Horário de fechamento dos portões: 14h15min
CARGO

LOCAL DE PROVA

FARMACÊUTICO
(Nomes iniciados com as letras: A até Q)

Escola Estadual Porphyrio da Paz General
Rua Presidente Costa e Silva, 520 – Bairro Nova Paulínia
Paulínia – SP

FARMACÊUTICO
(Nomes iniciados com as letras: R até Z)
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
MÉDICO PLANTONISTA INFECTOLOGISTA
MÉDICO PLANTONISTA ONCOLOGISTA
MÉDICO PLANTONISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA
MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA
MÉDICO PLANTONISTA REUMATOLOGISTA

CEMEP - Centro Municipal de Ensino Profissionalizante "Prof.
Osmar Passareli Silveira"
Av. Brasil, 330 – Vila Bressani
Paulínia – SP

Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário de abertura dos portões,
munidos do comprovante de inscrição, documento oficial de identidade com foto (original) e caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento dos portões do
prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis previstos no parágrafo anterior.
No dia da realização das provas, é vedado ao candidato entrar ou permanecer no local de exame portando arma, aparelhos
eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina
fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, Ipad, Ipod, Iphone, pen drive, tablet, relógios digitais, relógios
com banco de dados etc., bem como fones de ouvido, óculos escuros ou utilizado quaisquer acessórios de chapelaria, tais como
chapéu, boné, gorro, lenço, luva etc. (que impeça a visão total das mãos e das orelhas do candidato), e ainda lápis, lapiseira, borracha
e/ou corretivo de qualquer espécie.
A listagem completa com a homologação das inscrições contendo os dados dos candidatos inscritos e o cartão de convocação estará à
disposição dos interessados no site www.rboconcursos.com.br.

Paulínia, 26 de novembro de 2014.

EDSON MOURA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Paulínia/SP
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