
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE  
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 03/2021 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Prefeito do Município de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS do 

Concurso Público 03/2021.  

 

As provas serão realizadas no dia 24 de outubro de 2021, nos locais e horários abaixo descritos: 

  

Data da Prova: 24 de OUTUBRO de 2021 - Período: MANHÃ 

Horário de abertura dos portões: 09h00min 

Horário de fechamento dos portões: 09h15min 

EMPREGO PÚBLICO LOCAL DE PROVA 

MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL 

MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA 

EMEF Dr. João Baptista Pereira de Almeida 

Av. Joaquim Afonso da Costa, 393 - Centro 

Américo Brasiliense/SP 

 

 

Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada munidos do protocolo de 

inscrição, documento oficial de identidade com foto e no original, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto, borracha e máscara de 

proteção. 

 

A máscara solicitada acima trata-se de medida de proteção para evitar a infecção do novo coronavírus (COVID-19) e o candidato que não 

estiver utilizando a máscara de proteção ficará impedido de adentrar ao prédio e será excluído do Concurso Público. 

 

Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento do portão do prédio ou 

que não estiver de posse dos documentos hábeis/ itens previstos no edital de abertura. 

 

Não serão aceitos documentos de identificação digitais (eletrônicos). 

 

O uso da máscara é obrigatório até a saída do candidato do prédio, sob pena de eliminação do certame. 

 

É recomendável que os candidatos levem seu próprio álcool gel. 

 

Os candidatos deverão seguir as orientações de segurança e as medidas de prevenção para evitar a infecção do novo coronavírus, como 

evitar aglomerações na entrada, nos sanitários, nas salas de prova e na saída, respeitando sempre o distanciamento social. 

 

A listagem completa com a homologação das inscrições contendo os dados dos candidatos inscritos estará à disposição dos interessados no 

site www.concursosrbo.com.br 

 

Américo Brasiliense, 15 de outubro de 2021. 

 

 
DIRCEU BRÁS PANO 

Prefeito do Município de Américo Brasiliense/SP 
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