PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
(CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019)
A Prefeitura Municipal de Morro CONVOCA as candidatas relacionadas para prestarem a prova prática do cargo de
Cozinheira, conforme relação a seguir.
A candidata poderá, também, ter acesso ao seu local de prova no site www.vunesp.com.br e pelo Disque VUNESP, telefone
(11) 3874-6300, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. A candidata deverá observar as informações constantes do Edital
de Abertura de Inscrição. Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido.
Recomendações relacionadas à COVID-19:
- ao entrar no prédio, a candidata deverá dirigir-se imediatamente à sala de prova. É proibida a permanência em saguões,
corredores, áreas externas etc;
- é obrigatório o uso de máscara de proteção facial, conforme o Decreto Estadual nº 64.959 de 4 de maio de 2020;
- não será permitida a entrada, nem a permanência no prédio sem máscara;
- a candidata será submetida à triagem realizada por medição de temperatura na entrada do prédio, sendo que: se a
temperatura aferida for maior ou igual a 37,6º, deverão ser realizadas outras duas aferições e, após a terceira medição,
aferida temperatura igual ou superior a 37,6º, a candidata será dispensada;
- a candidata será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção utilizado (máscaras, luvas
etc.), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde.
Recomendações adicionais:
- que a candidata leve máscaras adicionais, de acordo com o período de duração de prova (aproximadamente 4 horas),
considerando as recomendações dos órgãos de saúde;
- que a candidata leve álcool em gel a 70% para uso pessoal;
- que não deverá comparecer ao local de prova a candidata que estiver com sintomas de COVID-19 ou que teve contato com
alguém doente ou com suspeita de COVID-19.

Prédio:
0101 CCI ALCINA MARTELOZZO BENEDETTI
RUA AVELINO CARMANHAN, 96
ALTO DA BOA VISTA
MORRO AGUDO - SP
Lista de Candidatas Convocadas para a Prova Prática em Ordem Alfabética:
nome

documento

inscrição cargo

data

horário

prédio

ERICA REGINA DOS SANTOS

425073828

75646552 004

23/01/2021

8 horas

0101

001

GISELE CRISTINA SANTOS DE PAULA

305600187

75549301 004

23/01/2021

9 horas

0101

001

ILVANY CRISTINA ZILLI FIRMIANO

266778458

75532638 004

23/01/2021

10 horas

0101

001

JAQUELINE FRANCISCO ROSA

421514632

75193787 004

23/01/2021

11 horas

0101

001

JESSICA RENATA MARTINS

477505715

74980009 004

23/01/2021

13 horas

0101

001

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Morro Agudo, 11 de janeiro de 2021.
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

sala/turma

