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EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 

 

O Prefeito de Pedro de Toledo/SP, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, torna pública a 
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS do Concurso Público nº 01/2017, conforme segue: 
 
As provas serão realizadas no dia 17 de dezembro de 2017, nos locais e horários abaixo descritos, de acordo com o intervalo alfabético: 
  
 

Data da Prova: 17 de dezembro de 2017 - Período: MANHÃ 

Horário de abertura dos portões: 09h00min 

Horário de fechamento dos portões: 09h15min 

CARGO/ INTERVALO ALFABÉTICO LOCAL DE PROVA 

Agente Comunitário de Saúde (todas as áreas de abrangência) 

(Nomes iniciados com a letra A até M) 

EMEF PROFESSOR AGNELLO LEANDRO 
PEREIRA 

Rua Dona Isabel, S/Nº - Centro 
Pedro de Toledo/SP 

Agente Comunitário de Saúde (todas as áreas de abrangência)  

(Nomes iniciados com a letra N até Z) 

 

Motorista 

Médico da Família 

Médico Plantonista  

Nutricionista 

Ouvidor Geral 

EMEF PROFESSOR DIRCEU ROVARI 
Avenida Jairo Castilho Marietto, S/Nº - Centro 

Pedro de Toledo/SP 

 
 
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário de abertura dos portões, munidos do 
protocolo de inscrição, documento oficial de identidade com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. 
 
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento dos portões do prédio ou que 
não estiver de posse dos documentos hábeis previstos no parágrafo anterior. 
 
A listagem completa com a homologação das inscrições contendo os dados dos candidatos inscritos e o cartão de convocação estará à 
disposição dos interessados no site www.rboconcursos.com.br 
 
Pedro de Toledo, 8 de dezembro de 2017. 

 
 

ELEAZAR MUNIZ JUNIOR 
Prefeito do Município de Pedro de Toledo 

 
 
 

http://www.rboconcursos.com.br/

