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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

O Município de Ibirarema, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob CNPJ nº 
46.211.694/0001-07, com endereço à Rua Alexandre Simões de Almeida, n.º 367, na cidade de Ibirarema, Estado de 
São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal THIAGO ANTÔNIO BRIGANÓ, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber, torna público e determina o presente Edital de Homologação das Inscrições e Convocação para a 
Prova Objetiva,  desde já que TORNA PÚBLICO, HOMOLOGA AS INSCRIÇÕES, CONVOCA E DEFERE.  
 
1. TORNA PÚBLICO que a relação nominal dos candidatos inscritos no Concurso Público  nº 01/2019  para o emprego 
de Fiscal de Rendas Municipais do quadro efetivo de servidores do município, vagos ou  que vierem a vagar, ou a 
serem criados durante o prazo de validade do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ibirarema – SP, para a 
realização da Prova Objetiva, conforme relação no Anexo I, está afixada nos murais da Prefeitura Municipal e nos 
endereços eletrônicos: www.ibirarema.sp.gov.br  e www.integraconcursos.com.br  , à disposição dos interessados para 
consulta.  
 
1.1. Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa executora ou da Prefeitura, 
deverá se informar das publicações feitas no mural da prefeitura colocados à sua disposição, não podendo alegar 
desconhecimento.  
 
2. DAS INSCRIÇÕES:  
 
2.1 – HOMOLOGA as Inscrições, após verificação de regularidade, do emprego de Fiscal de Rendas Municipais na 

seguinte quantidade: 

 

3. CONVOCAÇÃO PARA A PROVA:  
 
3.1. CONVOCA os candidatos inscritos que tiveram suas inscrições devidamente homologadas, para a aplicação da 
prova que será realizada no dia 17 de março de 2019, período da manhã às 09h30min. 
 
3.2. Os candidatos deverão comparecer no mínimo meia hora antes do horário marcado para o fechamento dos 
portões.  
 
3.3. Local: 

 

NOME DA ESCOLA 
LOCAL DE PROVA 

EMPREGO 
 

HORÁRIO 
 

Escola Municipal Profª Augusta 
Novaes Coronado - Ibirarema – SP 

Rua Siqueira Rezende, 190, CENTRO, 
Ibirarema - SP 

Fiscal de Rendas Municipais 09h30min. 

 
3.4. Os candidatos regularmente inscritos deverão comparecer munidos de documento de identificação com foto, 
conforme Edital, caneta esferográfica transparente, na cor preta ou azul escuro, lápis e borracha. O candidato que 
comparecer sem os documentos de identificação e/ou após o horário de fechamento dos portões, não poderá adentrar 
à sala para a realização da referida prova, alegar desconhecimento ou impetrar recurso a favor de sua situação.  
 

http://www.ibirarema.sp.gov.br/
http://www.integraconcursos.com.br/
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3.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais publicados endereços eletrônicos: 

www.ibirarema.sp.gov.br e www.integraconcursos.com.br e não será permitido ao candidato alegar desconhecimento 

do local, dia, hora, da presente convocação. 

ANEXO I – Relação das inscrições homologadas  

 

http://www.ibirarema.sp.gov.br/
http://www.integraconcursos.com.br/
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Ibirarema , 11 de março  de 2019.  

Thiago Antônio Briganó 

Prefeito Municipal 


