FUNDAÇÃO BIO-RIO
01/07/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Concurso Público Prefeitura Municipal de São Gonçalo – EDUCAÇÃO - 2016
Homologação do Local de Prova
Informamos o local de prova a ser utilizado para a alocação dos candidatos que farão a prova de
conhecimento específico para o Cargo Prof. Doc. I / Língua Portuguesa, código PPR09, para o Concurso
Público da Prefeitura Municipal de São Gonçalo – Edital 01/2016 - Educação 2016, no dia 17 de julho de
2016.

Nome: Escola Municipal Pres. Castello Branco
Endereço: Rua Carlos Gianelli, S/N - Boaçú - São Gonçalo

Avisos Importantes:
1 – O candidato não deve levar ou portar equipamentos eletrônicos. Os equipamentos eletrônicos
relacionados no edital caso sejam levados por algum motivo deverão ser entregues em local definido na
entrada de cada escola não devendo em hipótese alguma ser levado em quaisquer condições para a sala de
prova. Os equipamentos ficarão sob a guardar de pessoal designado devendo ao final da prova ser retirado
mediante procedimento definido não devendo ser ligado até a saída do local de prova.
2 – Para realizar a prova deverá levar um documento oficial original com foto e caneta esferográfica azul
ou preta.
3 – O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões (Prova) e NÃO poderá anotar seus
assinalamentos (gabarito).
4 – Os exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) e os Gabaritos Preliminares estarão disponíveis no
dia 18 de Julho de 2016, a partir da 14 horas.
5 – A imagem do Cartão de Respostas estará disponível para o candidato imprimir e verificar sua marcação
até o dia 20 de Julho de 2016, a partir da 14 horas.
6 – O recurso contra as questões será no dia 21 a 22 de Julho de 2016, através de formulário eletrônico na
página do Concurso Público.
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