CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL”
CNPJ: 08.996.378/0001-07
Telefone: (19) 3891-4489 / 3818-4505

EDITAL Nº 3 – CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril”, o Sr. Carlos Nelson Bueno, no uso
de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão de Processo Seletivo e a empresa Sawabona
Concursos e Capacitação, tornam público a realização das PROVAS OBJETIVAS, para todos os cargos, que
será aplicada no dia 11 de março 2018 (Domingo), no Município de MOGI MIRIM, na E.E Oscar Rodrigues
Alves, situada na Rua Dr. José Alves, 195, Centro, Mogi Mirim/SP, constante do ANEXO I- RELAÇÃO DE
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA PROVA.
O ANEXO I - RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA PROVA, com a lista do local de
realização das provas objetivas contendo nome do candidato, número da inscrição, horário de realização da
prova e demais informações pertinentes, estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico
www.sawabonaconcursos.com.br
Todos os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas, ficam convocados e deverão
comparecer no local das provas com antecedência de 1(uma) hora antes do horário estabelecido para
fechamento dos portões, portando documento de identidade original, caneta esferográfica azul ou preta
transparente.

Os portões serão fechados com 30 minutos antes do início da prova, ou seja, às
08h30min para os cargos do período da manhã e às 13h:30min para os cargos do
período da tarde. Não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso do candidato no local da prova
após o horário estabelecido para fechamento dos portões.
Ao candidato só será permitida a participação das provas na respectiva data, horário e local
determinado. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas fora do local designado.

Altair/SP, 20 de fevereiro de 2018.

SR. CARLOS NELSON BUENO

Presidente do Consórcio Intermunicipal “8 de abril”

