PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Promissão, 31 de outubro de 2018.
A Prefeitura Municipal de PROMISSÃO em cumprimento às disposições constantes no Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 3/2018, RESOLVE:

I – CONVOCAR os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para a aplicação da PROVA OBJETIVA, no dia
18 de novembro de 2018 (DOMINGO), às 14:00 horas, na Escola Estadual Professor Silvio de Almeida, Rua Alonso de Andrade, nº 11 - Bairro Nosso Teto Promissão/SP.
II - INFORMAR que a íntegra do Edital de Convocação para as Provas, contendo a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, encontra-se disponível para
consulta nos sites: www.promissao.sp.gov.br e www.publiconsult.com.br; e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de PROMISSÃO.
III – INFORMAR que para a realização da prova é aconselhável que o candidato compareça ao local designado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munidos de
caneta esferográfica azul ou preta e documento original com foto. Em casos excepcionais, onde o nome do candidato não conste no deferimento, deverá apresentar além do
documento original com foto, o original do comprovante do pagamento da inscrição com o respectivo boleto bancário. Aquele que deixar de apresentar documento de
identidade original com foto não será admitido à sala de prova, sendo desclassificado do Concurso Público. Entende-se por documento de identidade original: Carteiras e/ou
cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de
Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de identidade, a
exemplo, das carteiras da OAB, do CRM, do CREA, do CRC, etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira
Nacional de Habilitação na forma da Lei nº 9.503/1997.

PROMISSÃO, 31 de outubro de 2018.
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