CÂMARA MUNICIPAL DE LEME
CONCURSO PÚBLICO CML 02/2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LEME/SP - CONCURSO PÚBLICO CML Nº 02/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE LEME, tendo em vista o Edital de Abertura de Inscrições para o
Concurso Público CML 02/2016, torna pública a data, horário e local para realização das provas
e CONVOCA os candidatos inscritos, de acordo com as seguintes orientações:
1. DATA E LOCAL
1.1. Data: 11 de Dezembro de 2016
1.2. Local: FACULDADE ANHANGUERA DE LEME (CENTRO UNIVERSITÁRIO)
1.3. Endereço: Rua Waldemar Silenci, 340 – Bairro Cidade Jardim – Leme/SP
1.4. Sala: O candidato poderá consultar no site www.metrocapital.com.br.
2. CARGOS, HORÁRIO E DURAÇÃO DAS PROVAS
CARGO
Assessor de Imprensa
Arquivista
Auxiliar de Contabilidade
Recepcionista

HORÁRIO
09:00H – (Manhã)
09:00H – (Manhã)
13:30H – (Tarde)
13:30H – (Tarde)

DURAÇÃO DA PROVA
03
03
03
03

horas
horas
horas
horas

3. INFORMAÇÕES
3.1. O candidato poderá visualizar seu local de prova (sala) e imprimir seu Cartão de
Convocação através do site www.metrocapital.com.br, acessando a “Área do Candidato”,
no link “Mais Informações”.
3.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com
antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para o início dessas, munido de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do Comprovante de Inscrição e/ou Cartão de
Convocação e do documento de identidade oficial com foto.
3.3. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e horário
constantes neste Edital e no site da METROCAPITAL.
3.4. Os portões serão fechados impreterivelmente nos horários acima estabelecidos, não sendo
permitida a entrada de candidato que chegar com atraso.
3.5. Para a realização da prova o candidato deverá observar, atentamente, as informações
constantes do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso e os termos deste Edital, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
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3.6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas o
documento oficial de identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no
máximo 30 (trinta) dias, juntamente com outro documento de identificação com foto original.
3.7. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das provas após
60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início.
3.8. Os candidatos ficam também proibidos de adentrarem as salas de prova usando boné,
chapéu, gorro, óculos de sol/escuro ou fone de ouvido, bem como usá-los durante a realização
das provas. Também é proibido ao candidato adentrar ou permanecer nos locais de prova
portando qualquer tipo de arma. O descumprimento das determinações aqui descritas será
caracterizado como infração aos termos do Edital, e implicará na eliminação do candidato do
Concurso Público.
3.9. Dúvidas poderão ser esclarecidas através do “Fale Conosco” no próprio site ou em dias
úteis, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, pelo telefone (19) 3834-2333.
E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Leme/SP, 01 de Dezembro de 2016.
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