MUNICÍPIO DE TURVO / SC

Processo Seletivo Simplificado 002/2019

MUNICÍPIO DE TURVO/SC
PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2019
PUBLICAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIOS DAS PROVAS OBJETIVAS
DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 002/2019
O MUNICÍPIO DE TURVO, estado de Santa Catarina, junto a comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado,
nomeada pela Portaria Nº 131/19 de 23 de Abril de 2019, no uso de suas atribuições legais e a PS Concursos, torna
público o que segue:
1. Ficam CONVOCADOS os candidatos com inscrição Deferida neste certame, para comparecerem no dia 13 de
Julho de 2019, para a realização da Prova Escrita, no seguinte local e horário abaixo:
LOCAL / ENDEREÇO
Escola Municipal de Educação Básica Prof. Laurita Manfredini Bristot
Rodovia SC 285 – Linha Contessi - Turvo - SC
CARGOS
Todos os cargos do processo seletivo 002/2019
HORÁRIOS PREVISTOS
Fechamento dos portões.
Obs: Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada do candidato a partir deste horário.

09h:00min

2. Observações e regras para realização das provas objetivas:
a) A prova objetiva escrita será iniciada logo após o fechamento dos portões e horário estabelecido, e terá
duração máxima de 01 hora e 30 minutos.
b) As provas terão um prazo mínimo de realização de 30 (trinta) minutos.
c) Não será admitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões do prédio, e/ou que não estiver
munido do Documento Original com Foto.
d) Somente será permitida a entrada do candidato no prédio no respectivo horário estipulado, não podendo se
fazer presente de outra forma.
e) A apresentação do Comprovante de Inscrição Deferida no dia da realização da prova escrita servirá também
ao candidato como único documento que possibilitará a garantia de poder realizar a prova, no caso de sua
inscrição estar deferida, e seu nome não constar nas listas de distribuições de locais de prova.
Para mais informações, consultar os ÍTENS 8 e 9, e ANEXO I do edital 002/2019 publicado no endereço
www.psconcursos.com.br no dia 12/06/2019 com suas respectivas retificações.
TURVO/SC, em 03 de JULHO de 2019.
ROBERTO CARLOS PATEL
Presidente da Comissão de Processo Seletivo
Fica homologada a publicação dos locais e horários de prova escrita do presente PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO N.º 002/2019 do município de Turvo/SC.
TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal
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