EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE
JABOTICABAL – ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 01/2018

O Diretor Presidente da EMURJA – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL/SP, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, por meio do INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, convoca os candidatos inscritos no Processo Seletivo – Edital n° 01/2018 para prestarem
as Provas Objetivas para os empregos de 101 – AJUDANTE DE JARDINEIRO, 102 – AJUDANTE GERAL DE OBRAS
(AJUDANTE DE PEDREIRO), 103 – CARPINTEIRO, 104 – ENCANADOR, 105 – JARDINEIRO, 106 – OPERADOR DE
MÁQUINAS PESADAS, 107 – PEDREIRO, 108 – SERRALHEIRO, 109 – ELETRICISTA, 110 – MOTORISTA e 201 –
PORTEIRO, a serem realizadas de acordo com as informações divulgadas no Edital de Convocação.
As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de Jaboticabal/SP, na EMEB DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL VAZ,
localiza à Av. General Osório 215 – Centro – Jaboticabal/ SP, no dia 25 de março de 2018 (domingo). Os portões
serão abertos a partir das 08h30min, sendo que às 09 horas serão fechados e mais nenhum candidato poderá
adentrar ao local de provas (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA).
O candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a Prova Objetiva com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos, munido de:
• Comprovante de inscrição e comprovante de pagamento do boleto bancário (que só será solicitado, caso o candidato não
conste da lista de inscritos);
• Original de um dos documentos de identidade a seguir: cédula oficial de identidade; carteira e/ou cédula de identidade
expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações
Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade (CRQ, OAB,
CRC, CRA, CRF, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação – CNH (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/1997);
o Caso o candidato(a) esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das Provas Objetivas, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio;
o Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados; e
o Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.
• Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente.
A relação em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato(a), o local, a sala, a data e o horário para a realização
da Prova Objetiva, estará disponível nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e no site da EMURJA
(www.emurja.com.br), a partir de 16 de março de 2018.
Não serão enviados cartões de convocação, devendo o candidato(a) tomar conhecimento dos locais e horários de aplicação
das Provas Objetivas por meio da relação mencionada no item anterior.
Se o candidato(a) não localizar seu nome na relação geral de candidatos inscritos, deverá entrar em contato com o
INSTITUTO MAIS para verificar o ocorrido, através do telefone (11) 2659-5746, no horário das 08h30 às 12h30 ou das
13h30 às 17h30 (horário oficial de Brasília/DF), exceto aos sábados, domingos e feriados, até o dia 23 de março de 2018.
Ao candidato(a) só será permitida a realização das Provas Objetivas na respectiva data, local e horário, conforme
estabelecido no Edital de Convocação divulgado nos sites: www.institutomais.org.br e www.emurja.com.br.

Jaboticabal/SP, 16 de março de 2018.

CLAUDIO CORREIA DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE
EMURJA – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL/SP
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