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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO INTERNO N.º 01/18 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D’OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 49.653.488/0001-45, com sede administrativa na Avenida Giocondo Giovani Gazzotto, nº 214 - 1º andar, Município de 

Santa Clara D’Oeste, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Presidente Sr. JOSÉ ANTONIO DE FARIA, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber e torna público a quem possa interessar o presente Edital de Homologação e Convocação 

dos Inscritos do Processo Seletivo Interno, desde já DEFERINDO, HOMOLOGANDO AS INSCRIÇÕES e CONVOCANDO aos 

candidatos para realizarem as provas objetivas, e RESOLVE que: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES: 
 

1.1. HOMOLOGA as inscrições regulares dos candidatos da seguinte função e nas seguintes quantidades:  
 

Cargo Público Quantidade candidatos  

Assistente legislativo - nível II 1 

Auxiliar legislativo -  nível II 0 

Diretor legislativo - nível II 1 

Técnico legislativo - II 1 

Total 3 
 

1.2. Os candidatos abaixo tiveram suas inscrições homologadas e deverão acessar a área do candidato no site 

www.concursospublica.com.br e certificar–se de sua condição, bem como imprimir seu COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

DEFINITIVO e convocação para as provas.  

 

ASSISTENTE LEGISLATIVO - NÍVEL II 
Nº inscrição Candidato  RG 

1239153 Delair Francisco 180934909 

 
DIRETOR LEGISLATIVO - NÍVEL II 

Nº inscrição Candidato  RG 

1239103 Luzinete Dal´ri Kuroda 185525210 

 
TÉCNICO LEGISLATIVO - II 

Nº inscrição Candidato  RG 

1239199 Dulcelina De Jesus Delgado 17870216 

 
1.3. O candidato é único e inteiro responsável pela conferência, atualização e conformidade de seus dados, sendo 

que, em havendo qualquer divergência, deverá corrigi–lo em até 05 (cinco) dias úteis desta publicação, sob pena de 

preclusão e eventual exclusão do certame.  
 

 

2. CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS: 
 

 

2.1. CONVOCA os candidatos que tiveram suas inscrições devidamente homologadas, para a aplicação das provas 

que serão realizadas no dia 21 de outubro de 2018, na ESCOLA ESTADUAL PREFEITO ANTÔNIO BEZERRA ARAÚJO, 

localizada à Rua Prof. Maria Pardinho de Souza Conceição, nº 410, em Santa Clara d’Oeste, conforme horário a seguir: 

 

 

CARGO ABERTURA / FECHAMENTO PORTÕES HORÁRIO DA PROVA 

Assistente legislativo - nível II, 
Diretor legislativo - nível II e 

Técnico legislativo – II. 

ABERTURA ÀS 08H30M 
FECHAMENTO ÀS 08H45M 

Das 09h00m às 10h30m 
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2.2. Solicitamos a todos os candidatos convocados que releiam atentamente e observem rigorosamente os termos 

procedimentais constantes do Edital de Processo Seletivo Interno e demais, entre os quais que deverá comparecer ao 

local indicado, no mínimo 1 (uma) hora antes da hora marcada para a prova, munidos de comprovante de inscrição, 

documento oficial de identidade com foto e no original, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COM INVÓLUCRO 

TRANSLÚCIDO OU TRANSPARENTE COM PONTA GROSSA, lápis preto n.º 2 e borracha, sendo que: 

2.2.1. A abertura do portão se dará trinta minutos antes do início da realização das provas. O fechamento 

do portão se dará 15 minutos depois de sua abertura e 15 minutos antes do início das provas, sendo que, após o 

fechamento do portão não será admitida, sob nenhuma hipótese, justificativa ou pretexto a entrada de qualquer 

candidato.  

2.3. Informamos que a aferição e certificação de horários se dará pelo serviço oficial da Divisão de serviço da hora do 

Observatório Nacional, tanto pelo “link”: http://horariodebrasilia.org/ quanto pelo simultâneo acompanhamento em 

tempo real pelo número (0–XX–21) 2580–6037. 

 

Dando até então, todos os atos por certos, firmes e valiosos, e assim em respeito ao princípio da publicidade e 

homenagem ao princípio da transparência, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar 

desconhecimento, é expedido o presente Edital de homologação e convocação dos inscritos do processo seletivo interno, 

que vai publicado no Mural Editalício, nos sítios eletrônicos de praxe, e em jornal de circulação local.  

 

 

PUBLIQUE–SE E CUMPRA–SE. 

 

Santa Clara d’Oeste (SP), em 26 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE FARIA 
Câmara Municipal de Santa Clara d’Oeste 

 
 


