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E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O  P R O V A  O B J E T I V A  

 
A Prefeitura Municipal de SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, Estado de São Paulo, torna público que realizará por meio da 
OMNI CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, na forma prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e regida de 
acordo com as Leis Municipais pertinentes, torna público que integra este edital, a Convocação Prova Objetiva do Concurso 
Público nº  001/2021 , conforme segue: 

 
I - A Prova Escrita Objetiva será aplicada no dia 24 de outubro de 2021. 
 
- Os locais de acesso às Provas Objetivas serão abertos às 08h e fechados às 09h no período da manhã e abertos às 
14h e fechados às 15h no período da tarde, recomenda- se que o candidato compareça ao local de prova com 1h (uma) 
hora de antecedência. 
 
II - A prova terá duração de 3 (três) horas. 
  
a) - Os nomes dos candidatos, a função, o local e a sala de realização das provas, constam no Anexo Único. 
 
III - Os candidatos deverão comparecer aos locais das provas com antecedência, munidos de caneta esferográfica 
transparente azul ou preta e DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL COM FOTO. 
 
IV - Devido à pandemia do COVID-19 os candidatos deverão fazer o uso de máscaras nas imediações e no interior do local 
de realização das provas e a lotação das salas será reduzida. Será fornecido álcool em gel e aferida a temperatura do 
candidato na entrada dos locais das provas. Todas as normas e medidas sanitárias de higiene e precaução ao COVID-19 
serão seguidas. 
 
- Os candidatos poderão permanecer com garrafas transparentes (não pode conter rótulo) de água nos locais das provas 
para uso individual. 
 
V - Os endereços dos locais onde serão realizadas as provas objetivas no Município de São Bento do Sapucaí-SP são: 
 
a) EE Dr Genésio Cândido Pereira 
Praça General Marcondes Salgado, 57, Centro ,São Bento do Sapucaí- SP 
 
b)EE Jardim dos Cisne 
Avenida Juscelino Kubistchek , 400 , Jardim dos Cisne –São Bento do Sapucaí-SP 

 
 

 
 

 
                                                              São Bento do Sapucaí , 19 de outubro de 2021. 

 
 
 

Ana Catarina Martins Bonassi 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


