
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA DO PROCESSO 
SELETIVO DE PROVAS N.º 01/2011 

 
 

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO-SP, usando das atribuições 

legais, com a supervisão da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, especialmente nomeada pela 

Portaria / FMSRC n.º 1335/2011, de 03 de Janeiro de 2011, torna pública a CONVOCAÇÃO dos 

candidatos inscritos no Processo Seletivo de Provas n.º 01/2011 nos empregos constantes da Tabela 

abaixo. 

As provas de todos os candidatos serão realizadas no dia 19 de junho de 2011 (DOMINGO) no 

prédio do Colégio Puríssimo Coração de Maria situado à Rua 7 nº 881 (Entre Avenida 3 e 5) – 

Centro - no horário abaixo esquematizado: 

DIA: 19/06/2011 - DOMINGO – PERÍODO: MANHÃ 

HORÁRIO: 08h00min (Oito Horas) – fechamento dos portões 

 

EMPREGOS: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE; 

SUPERVISOR DE CAMPO (AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS) 

ABERTURA DOS PORTÕES: 7h45min 

LOCAL: COLÉGIO PURÍSSIMO 

RUA: 7 Nº. 881 

BAIRRO: CENTRO 

REFERÊNCIA: PRAÇA DA LIBERDADE/ 

IGREJA MATRIZ 

DIA: 19/06/2011 - DOMINGO – PERÍODO: TARDE 

HORÁRIO: 13h00min (Treze Horas) – fechamento dos portões 

 

EMPREGOS: 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS; 

AGENTE DE PREVENÇÃO ÀS DST/HIV/AIDS E HEPATITES 

VIRAIS; 

 

ABERTURA DOS PORTÕES: 12h45min 

LOCAL: COLÉGIO PURÍSSIMO 

RUA: 7 Nº. 881 

BAIRRO: CENTRO 

REFERÊNCIA: PRAÇA DA LIBERDADE/ 

IGREJA MATRIZ 

 
CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 
O candidato deverá chegar ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
do horário estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às salas de 
prova serão fechados rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação, e ainda: 

a) Recomendam-se ao candidato que compareça no local da realização da prova munido do 
protocolo da ficha de inscrição/boleto e o original do Documento de Identidade. O 
documento original deverá ser o mesmo que foi apresentado no dia da inscrição; 

b) O candidato deverá portar ainda, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 
Em hipótese alguma, será permitida a entrada do candidato na escola após o horário 
previsto, pois a prova começará impreterivelmente no horário; 



 

c) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato; 

d) As provas terão a duração de 3horas (três horas); 
e) Somente serão considerados documentos de identidade os originais de Carteiras e/ou 

Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças 
Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de 
Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos 
de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 

 
Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o fechamento do portão do prédio ou que não estiver de posse de um dos documentos 
hábeis previstos acima. 
O candidato poderá informar-se quanto à sala onde realizará sua prova através das listas que 
serão afixadas no local da prova ou através do site www.ibamsp-concursos.org.br no link “área 
do candidato”.  
 
 

Rio Claro, 13 de junho de 2011. 
 
 
 

DR. MARCO AURÉLIO MESTRINEL 
Secretário de Saúde 

Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO 
 
 
  
 
 

 


