EDITAL DE TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS
A Prefeitura Municipal de Assaí, Estado do Paraná, por seu Prefeito que este
subscreve, CONVOCA os candidatos inscritos no Teste Seletivo para Estagiário, nos termos do Edital de
Teste Seletivo para Estagiário Nº 01/11, para as provas escritas que serão realizadas no dia 10 de julho de
2011, na Escola Municipal Professora Maria José Silva Santos, na Rua Bolívia, s/n, centro, em Assaí - PR,
conforme distribuição dos cargos pelos horários abaixo indicados:
1. DATA: 10 DE JULHO DE 2011 - DOMINGO DE MANHÃ
LOCAL: Escola Municipal Professora Maria José Silva Santos, Rua Bolívia, s/n, CENTRO - ASSAÍ- PR
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 9:00 horas
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8:30 horas
CANDIDATOS À ESTAGIÁRIO: PEDAGOGIA, MAGISTÉRIO, DIREITO, SERVIÇO SOCIAL, ENGENHARIA
CIVIL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA.

Os candidatos deverão comparecer aos locais onde serão realizadas as provas,
munidos de: um documento de identificação com fotografia, protocolo de inscrição, caneta azul ou preta, lápis e
borracha.
Os portões do prédio serão fechados 30 (trinta) minutos antes do horário
determinado para o início das provas, que terão duração de 2 horas.
É de responsabilidade exclusiva do candidato identificar corretamente o seu
local de prova e comparecer no horário determinado por este Edital. A divulgação oficial será publicada no site
oficial do municio WWW.pmassai.com.br, e na Secretaria de Educação e Cultura. Outros meios de convocação
não possuem caráter oficial, pois são meramente informativos.
Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado e
a ausência do candidato acarretará em sua eliminação do Processo Seletivo Público.
Em hipótese alguma as provas poderão ser realizadas em local diferente do
determinado por este Edital.
A relação das inscrições deferidas e homologadas, segue em anexo a este Edital.
Assaí, 06 de Julho de 2011.

MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
PREFEITO MUNICIPAL

