PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 01/2020
O Prefeito do Município de NOVO HORIZONTE, Estado de São Paulo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e em conformidade com o Edital Nº 01/2020 do Processo
Seletivo Simplificado,

C ONVO CA
todos os candidatos inscritos no referido certame para comparecer no local, dia e horário abaixo para a
realização das provas objetivas, conforme segue:

EM 26 DE SETEMBRO DE 2021 ÀS 09 HORAS
Local:

EMEF “HEBE DE ALMEIDA LEITE CARDOSO”
Avenida da Saudade, 955 – Vila Cardoso, Novo Horizonte – SP
Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, portando
documento oficial com foto, sem o qual não será possível a realização das provas.
Com o objetivo de minimizar a possibilidade de contágio pelo novo coronavirus, os
candidatos serão submetidos ao processo de verificação da temperatura corporal, quando do
acesso ao local de aplicação das provas, os candidatos que apresentarem uma temperatura
corporal acima de 37,5º C não poderão realizar as provas por conta do risco de contaminação dos
demais candidatos e equipe de aplicadores.
Os candidatos somente poderão adentrar ao local de provas usando máscara e deverão
permanecer com a mesma durante todo o período de realização das provas, sem a qual não será
permitido a realização das provas.
O candidato que retirar a máscara durante a aplicação das provas e se recusar em utilizala, será desclassificado e retirado do local de provas.
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O candidato somente poderá retirar a máscara para beber água, colocando-a novamente
em seguida.
Os portões do local de provas serão fechados às 09 horas, após o fechamento dos portões
não será permitido o acesso ao local.

Prefeitura do Município de Novo Horizonte
NOVO HORIZONTE – SP em 24 de AGOSTO de 2021.
DR. FABIANO DE MELLO BELENTANI
Prefeito Municipal

