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CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL N.º 01/2013 
 

EDITAL Nº07 -  HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DE MOTORI STA E 
CONVOCAÇÃO PARA PROVA ESCRITA. 

 
O Município de Quatá  homologa as inscrições do Edital nº 04/2013 , e  
convoca os candidatos , decorridos os prazos previstos nas disposições 
gerais, item 6.1, do Edital Normativo 01/2013, para provimento de cargos 
efetivos a comparecerem para a Prova Escrita a ser realizada no dia 02 de 
junho de 2013,conforme local e horário  abaixo. 
 

EMEIF “ Luiz Gagliardi” 
Endereço :Avenida Rodolpho Sebastião Giorge  ,nº224,centro,Quatá. 

HORÁRIO: 13:00 horas 
 
Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, 
30 (trinta) minutos antes do horário previsto munidos de: caneta azul ou preta, 
lápis preto e borracha; original de um dos seguintes documentos de 
identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de 
Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 
9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças 
Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Não serão 
aceitos , por serem documentos destinados a outros fins: Protocolos, Certidão 
de Nascimento ou Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação (emitida anteriormente à Lei nº. 9.503/97), Carteira de Estudante, 
Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada. 

Os itens 5 e 6 do Edital Normativo n.º 01/2011 deverão ser observados com 
atenção pelos candidatos.  

No caso de candidatos que efetuaram inscrições para mais de um cargo 
deverão fazer opção por somente um, ficando livre a escolha por parte do 
candidato sob os critérios que lhe aprouver.  

Os portões das Escolas, serão abertos trinta minutos antes do horário 
marcado para cada período e fechado no horário de início de cada prova, não 
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sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos 
portões. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Quatá, 27 de maio de 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUCIANA GUIMARÃES ALVES CASACA  
PREFEITA MUNICIPAL 

 
 

 
 
 


