PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS, DISCURSIVA E DE TÍTULOS
O MUNICÍPIO DE ARARAS, estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal, Dr. Nelson Dimas Brambilla, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016, nos termos do subitem 11.1 do Edital Normativo
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. As provas objetivas, discursiva e a entrega de títulos, para todos os cargos serão realizadas no dia 17 de abril de 2016.
1.2. A prova versará sobre o conteúdo programático que é parte integrante do Edital Normativo (Anexo II) e terá duração máxima de 3h (três
horas) para todos os cargos exceto para o cargo de (621) Procurador, cuja duração máxima da prova objetiva conjuntamente com a prova
discursiva será de 4h (quatro horas).
1.3. A partir do dia 13/04/2016 os candidatos deverão acessar a “área do candidato” no endereço eletrônico www.concursosfaperp.com.br, para
imprimir o cartão de convocação com a indicação do horário, local de prova, sala e carteira.
1.4. A comunicação feita por meio eletrônico, sem caráter oficial, é meramente informativa, devendo o candidato acompanhar a publicação dos
Editais de Convocação para a realização das provas no jornal que publica os atos oficiais do município de Araras - SP.
2.

DAS CONVOCAÇÕES

2.1. Seguem data, período, horários e local de prestação das provas dos candidatos efetivamente inscritos no concurso público.
Data: 17 de abril de 2016.
Período: Matutino
Horário de abertura dos portões: 8h00 (oito horas).
Horário de fechamento dos portões: 9h00 (nove horas).
Horário de início das provas: 9h15 (nove horas e quinze minutos).
Local: UNIARARAS - Fundação Hermínio Ometto - Entrada pela Av. José Ometto, s/nº, Jd. Universitário, Araras - SP (em frente ao Centro de
Convivência da Terceira Idade - Antiga AABB).
2.1.1. Os títulos dos candidatos serão recebidos no mesmo local de prestação das provas objetivas e discursivas entre as 10h45 (dez horas e
quarenta e cinco minutos), horário mínimo de permanência na sala da prova objetiva, e as 13h30 (treze horas e trinta minutos).
2.1.2. Os candidatos que terminarem as provas objetivas e desejarem entregar títulos deverão se encaminhar para a Sala de Entrega de
Títulos, especialmente preparada para esta finalidade.
3.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. A Faperp disponibiliza plantão de atendimento para esclarecimentos de dúvidas por meio do telefone (17) 3211-1080 ou do endereço
eletrônico www.faperp.org.br/chat, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8 às 18 horas (horário de Brasília).

Araras, 12 de abril de 2016.
DR. NELSON DIMAS BRAMBILLA
Prefeito Municipal

1

