PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA
Estado de São Paulo
SECRETARIA DE GOVERNO
CONCURSO PÚBLICO N. 01/2015
EDITAL DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA-SP, neste ato representado pelo DR. ZACHARIAS JABUR, Prefeito Municipal,
em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição Federal e demais cominações
de Direito:
1.
TORNA PÚBLICO que a relação nominal dos candidatos inscritos no Concurso Público nº 01/15 para preenchimento
de vagas existentes no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Cândido Mota-SP e o respectivo ensalamento para a
realização das provas escritas, estão afixados no átrio da Prefeitura Municipal, sito à Rua Henrique Vasquez, n. 180 – Centro e nos
endereços eletrônicos: www.candidomota.sp.gov.br e www.exitusconcursos.com.br, à disposição dos interessados para consulta.
1.1. Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa executora ou da Prefeitura,
deverá se informar através dos outros meios de comunicação colocados à sua disposição, não podendo alegar
desconhecimento.
2.

CONVOCA

os candidatos inscritos no referido concurso público para as

PROVAS ESCRITAS

que serão

realizadas no dia 15 (quinze) de março de 2015, nos locais e horários abaixo explicitados, devendo os candidatos
regularmente inscritos comparecerem munidos de Carteira de Identidade (RG) original ou outro documento com foto previsto em
Lei, boleto de pagamento da taxa de inscrição, caneta esferográfica transparente preferencialmente na cor preta ou azul escuro,
lápis nº 02 e borracha macia. O candidato que comparecer sem os documentos de identificação e após o horário de
fechamento dos portões, que será impreterivelmente às 8:50 horas, não poderá adentrar à sala para a realização da
referida prova, alegar desconhecimento ou impetrar recurso a favor de sua situação.
2.1. Os candidatos inscritos devem verificar o local, o endereço e o intervalo nominal alfabético a seguir para saber em qual
escola realizará sua prova:

A) E.M. HELENA PUPIM ALBANEZ – Intervalo de Candidatos: de A até I – P e Q
(próxima à Copermota) – situada à Rua Joaquim Galvão de França, n. 118, com Entrada dos Candidatos pelo portão da esquina
das Ruas Antonio Paulino Barreiro com Joaquim Galvão de França.
Horário de Apresentação dos Candidatos: 8:30 horas às 8:50 horas (horário de fechamento dos portões).

B) E.E. “RACHID JABUR” – Intervalo de Candidatos: de J até O – R até W
situada à Avenida da Saudade, nº 193 – centro.
Horário de Apresentação dos Candidatos: 8:30 horas às 8:50 horas (horário de fechamento dos portões).
3.
Não houve pedido de isenção de taxas de inscrições, conforme item 3.6.5. e subitens do Edital.
4.
TORNA
do Edital.

PÚBLICO

o deferimento das inscrições dos candidatos abaixo relacionados, nos termos do item 2. e subitens

N. de
Inscrição
000237
000339

5.

INDEFERE

Candidato
MARCELO BARBOZA
PAULO VITOR DE SÁ

RG
430274488
403946748

Atendimento solicitado
para as Provas
Não Necessita
Não Necessita

as inscrições dos candidatos abaixo relacionados como candidatos inscritos para reserva de vagas, nos

termos do item 2. e subitens do Edital de Concurso Público n. 01/15, por não apresentarem os documentos explicitados no item
2.1.5., bem como não requereram atendimento especial para a realização das provas, conforme requisitos do mencionado Edital,
ficando as inscrições deferidas na condição de NÃO participantes como candidatos com deficiência.
N. de
Inscrição
000046
000041
000443
000982
000061
001027
000155
000173

6.

COMUNICA

Candidato
CRISTINA DE ARAUJO
EUCLIDESDOMINGOSZANDONA NETO
FABIO CECILIO DE SANTANA
JOAO CARLOS MOYA HERNANDES
LUCIANA CHADI DE OLIVEIRA
MILTON MAXIMO DA SILVA JUNIOR
ROBERTO CARLOS DE SOUSA
RODRIGO CALDEIRO DOS SANTOS

RG
267033953
487905143
406131727
61850548
36391108X
458935967
81323852
465528867

aos interessados que, conforme disposto no item 9 e subitens e modelo do Anexo III do Edital de Concurso

Público 01/2015, o prazo para interposição de Recursos contra as inscrições, será nos dias 10 e 11/03/15, a ser protocolado na
Prefeitura Municipal de Cândido Mota - SP, situada à Rua Henrique Vasques, 180 – Centro, em Cândido Mota - SP, no

horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, será encaminhado à Comissão Especial para análise
e manifestação a propósito do arguido.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais publicados e não será permitido ao candidato
alegar desconhecimento do local, dia, hora, da presente convocação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Prefeitura do Município de Cândido Mota, aos 06 de março de 2015.
ZACHARIAS JABUR
PREFEITO MUNICIPAL
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