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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2013
DO MUNICÍPIO DE GASTÃO VIDIGAL/SP.

O MUNICÍPIO DE GASTÃO VIDIGAL, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob n°
45.660.602/0001-03, na forma prevista no artigo 37, II da Constituição Federal, torna público a
CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos, bem como o LOCAL e HORÁRIO da realização das provas
objetivas do PROCESSO SELETIVO para preenchimento de vagas constantes no item 2, nos termos dos
itens 6.2 e 6.3 do Edital de Abertura de Inscrições, como seguem:
LOCAL: PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TEREZA VALVERDE CARDOSO
TIRAPELE.
ENDEREÇO: RUA 21 DE ABRIL 450 – GASTAO VIDIGAL/SP.
HORÁRIO: 09h00min, sendo que o candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência
mínima de 30 min.
DIA: 06 de OUTUBRO de 2013.
1. As provas objetivas para os cargos público municipal constantes no item 2 do edital de abertura das
inscrições, serão aplicadas no dia 06 DE OUTUBRO de 2013, com início as 09h00 e término as 12h00,
horário oficial de Brasília/DF, sendo que do início não será permitida, sob qualquer argumento, a entrada
de candidatos atrasados. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da
prova.
2. O candidato deverá comparecer no local de realização das provas com antecedência mínima de 30
minutos do início das provas, munidos de documento oficial de identidade no ato da identificação.
3. O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital de abertura das inscrições e suas
retificações.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gastão Vidigal, 27 de Setembro de 2013.

Carlos Ney de Castilho
Prefeito Municipal.

