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AVISO Nº 001/2011 ao Edital nº 001/2011, de 19 de setembro de 2011 
 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA – DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2011 

 

A Prefeitura Municipal de Cerquilho, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais faz tornar 
público o presente AVISO Nº 001/2011 ao Edital Nº 001/2011, de 19 de setembro de 2011, no que 
concerne aos seguintes aspectos: 

 

1) A Prova Objetiva será aplicada no dia 20/11/2011 no turno da MANHÃ e TARDE, no horário das  8:00h às 
11:00h (MANHÃ) e das 13:00h às 16:00h (TARDE), sendo a abertura dos portões as 7:00h (MANHÃ) e às 12:00h 
(TARDE), solicitamos a todos os candidatos que cheguem com  1 hora de antecedência. 

2) As provas serão aplicadas no SESI – Unidade Cerquilho, situado a Rua Antonio Modanez, nº 111 – Bairro São 
Francisco – Cerquilho/SP. 

3) Encontra-se disponível através do site www.seletrix.com.br a RELAÇÃO COM O LOCAL DE PROVA. 
4) O ingresso do candidato no local de provas só se dará mediante apresentação do documento original de 

identidade de valor legal, contendo retrato, filiação e assinatura, o indicado no ato da inscrição, e, ainda, o 
comprovante definitivo de inscrição. 

5) Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares 
(exMinistérios Militares), pelos Corpos de Bombeiros; pelas Polícias Militares e pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); passaporte; carteiras funcionais do Ministério Público e 
Magistratura; carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade e Carteira 
Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto). 

6) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, título eleitoral, carteiras de 
motorista (modelo antigo), CPF, carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, nem cópias de documentos de identidade, ainda que 
autenticadas. 

7) Maiores informações através do site www.seletrix.com.br. 

 

 

Cerquilho, 10 de Novembro de 2011. 

 

 

PAULO ROBERTO PILON 
PREFEITO MUNICIPAL 
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