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EDITAL Nº 03, DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/09  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E DIS SERTATIVAS 

 
 

MARCO AURÉLIO MIGLIORI,  Prefeito do Município de Guará, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos inscritos no Concurso Público nº 
001/2009, para prestarem prova no dia 25 de janeiro de 2009 (domingo), nos seguintes locais: 

 

EMPREGOS: CÓDIGOS TURNO LOCAIS 

A01 – A02 – A03 – A04 e A05 MANHÃ 
EMEB ENG. AGR. URBANO DE 

ANDRADE JUNQUEIRA – UNIDADE 1 
A06 – A07 – A08 – A09 – A10 – 

B11 – B12 e B13 
TARDE 

EMEB ENG. AGR. URBANO DE 
ANDRADE JUNQUEIRA – UNIDADE 1 

 
O ingresso no local da prova só será permitido ao candidato que apresentar o 

original de um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou 
Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado Militar, Carteira Nacional 
de Habilitação, com fotografia, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (dentro do prazo de validade). 

No período da manhã, os portões serão fechados impreterivelmente às 08:00 
horas, e no período da tarde às 14:00 horas. 

Não serão admitidos nos locais das provas, candidatos que se apresentarem 
após o horário estabelecido para início da mesma. 

Os candidatos deverão se apresentar 30 (trinta) minutos antes dos horários 
estabelecidos, ou seja, às 07:30 horas e às 13:30 horas, munidos de caneta de tinta azul ou preta, 
lápis preto nº 2 e borracha. 

Durante a realização da prova não será permitido qualquer tipo de consulta 
ou uso de aparelhos eletrônicos. 

O endereço da escola onde serão realizadas as provas é Av. Dr. Francisco de 
Paula Leão, s/nº (Escola Nova) 

E, para conhecimento dos interessados e fins de direito, expede-se o 
presente Edital que será publicado no lugar público e de costume da Prefeitura Municipal e na 
Imprensa.  

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 21 de janeiro de 2009. 
 

 
 

MARCO AURÉLIO MIGLIORI 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrado, publicado e arquivado no Departamento de Administração, data supra. 
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