
 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 

COMUNICADO N º 01/2018 

ALTERAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos candidatos inscritos no Concurso Público – 
Edital nº 01/2018, que a data prevista de realização da Prova Objetiva foi transferida para o dia 22 de julho de 2018, a ser realizada na cidade de Santana de Parnaíba, conforme 
a distribuição de cargos, por data e período, previstos a seguir: 

DATA DA PROVA / PERÍODO CARGOS 

22 de julho de 2018 
(Período da Manhã) 

► Auxiliar de Serviços Gerais 

► Recepcionista 

22 de julho de 2018 
(Período da Tarde) 

► Copeira 

►Guarda de Patrimônio 

O Edital de Convocação contendo o intervalo alfabético de inscritos por cargo, local, data e horário para a realização das respectivas provas, será publicado no Diário da Região, 
na Imprensa Oficial do Município e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na data prevista de 6 de julho de 2018, bem como será disponibilizado nos sites: 
www.institutomais.org.br e www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br. 

Também será divulgado nos respectivos nos sites: www.institutomais.org.br e www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br, a relação nominal de todos candidatos inscritos no 
Concurso Público, em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, cargo que se inscreveu, o local, sala, data e horário para a realização das provas. 

Se o candidato não localizar seu nome na relação geral de inscritos, deverá entrar em contato com o Instituto Mais através do telefone (11) 2659-5746 para verificar o ocorrido, 
nos dias úteis, no horário das 8h30min às 12h30min ou das 13h30min às 17h30min (Horário Oficial de Brasília/DF) ou enviar mensagem para sac@institutomais.org.br, até 
o dia 20 de julho de 2018. 

O retorno da mensagem enviada ao SAC será respondido ao candidato durante o horário das 8h30min às 12h30min e das 13h30min às 17h30min, nos dias úteis, até o dia 20 
de julho de 2018. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Comunicado contendo a alteração da data prevista de realização da Prova Objetiva, para o Concurso 
Público – Edital nº 01/2018, da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. 

Santana de Parnaíba, 6 de julho de 2018. 

Vereador Marcos Tonho 
Presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba 

Biênio 2017/2018 

http://www.institutomais.org.br/
http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/
http://www.institutomais.org.br/
http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/
mailto:sac@institutomais.org.br

