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CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2013 

 
 

CONVOCAÇÃO DA PROVA ESCRITA  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, Estado de São Paulo, usando de 

suas atribuições legais, com supervisão da Comissão nomeada pela PORTARIA nº 15/2013- DIVULGA pelo 
presente instrumento que:  

 
a) CONVOCA todos os candidatos inscritos no concurso público de provas nº 001/2013 para os 
cargos de Auxiliar Legislativo de Atendimento, Assistente de Comunicação Social e Cerimonial, 
Assistente Jurídico, Assistente Contábil e Motorista para realização das provas escritas no dia 19 de 
maio de 2013, no horário das 09h00 (nove horas), nos locais especificados nos quadros abaixo.  

 

             b) O EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES com os dados dos candidatos inscritos ficará a 
disposição dos interessados, no mural da Câmara Municipal de Franco da Rocha e nos sites 
www.camarafrancodarocha.sp.gov.br e www.omegaitu.com.br.  

              Os candidatos devem verificar se consta seu nome e dados no edital de homologação das 
inscrições, caso não conste seu nome na relação de homologação das inscrições devem entrar em 
contato com a empresa. 

     

IMPORTANTE: O candidato deve comparecer no local da realização da prova com antecedência 
mínima de 30 (TRINTA) MINUTOS, munido do protocolo de inscrição (boleto bancário) e do original do 
Documento de Identidade. 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 (09h00). O candidato que chegar atrasado ou 
comparecer a outro local que não o determinado no quadro do Anexo I, não poderá fazer a prova e 
estará excluído do presente concurso, não importa o motivo alegado para o atraso. 
 

      FRANCO DA ROCHA, 03 DE MAIO DE 2013. 
 

 
Valdir José da Silva 

Presidente da Câmara Municipal de Franco da Rocha. 
 
 
 

LOCAL - HORÁRIO E DATA DAS PROVAS ESCRITAS. 
 

“E.M.E.B. DONALD SAVAZONI” 
RUA ALBERT EINSTEIN, S/N – JARDIM PROGRESSO – FRANCO DA ROCHA 

DATA: 19 DE MAIO DE 2013 (DOMINGO) – PERÍODO DA MANHÃ  
09:00 – NOVE HORAS   - (chegar com 30 minutos de antecedência) 

 
Para todos os candidatos aos cargos de: 

Assistente de Comunicação Social e Cerimonial; 
Assistente Jurídico; 
Assistente Contábil 

 
 

http://www.omegaitu.com.br/
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“E.M.E.B. DIONYSIO BOVO” 
RUA FRANCISCO MATHIAS, 450 – VILA BAZU – FRANCO DA ROCHA 

DATA: 19 DE MAIO DE 2013 (DOMINGO) – PERÍODO DA MANHÃ  
09:00 – NOVE HORAS  - (chegar com 30 minutos de antecedência) 

  
Para todos os candidatos aos cargos de: 

Auxiliar Legislativo de Atendimento; 
Motorista 

 
 
 
 


