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AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO - SP, por sua Presidente, no uso de suas atribuições legais, torna público que o 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015, com a relação nominal e 

informações sobre sala e carteira, estará disponível na íntegra no mural da Câmara Municipal e no endereço eletrônico 

www.concursosfaperp.com.br/balsamo no dia 08/12/2015, de acordo com o subitem 9.1 do Edital Normativo 

 
1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. As provas objetivas serão realizadas no dia 13/12/2015. 

1.2. Ao candidato só será permitida a realização das provas na data, local e horário constantes no Edital de Convocação.  

1.3. À partir das 16h do dia 08/12/2015 os candidatos que desejarem poderão acessar a “Área do Candidato” no endereço 

eletrônico www.concursosfaperp.com.br para imprimir o cartão de convocação com a indicação do horário, local de prova, sala 

e carteira. 

1.4. A correta identificação do local de prova e o acompanhamento das publicações e divulgações referentes do certame são 

de responsabilidade exclusiva dos candidatos. 
 

2. DAS CONVOCAÇÕES 
 
2.1. Seguem data, período, horários e local de prestação das provas para os candidatos efetivamente inscritos no 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015, para os empregos públicos de TÉCNICO CONTÁBIL. 

DATA: 13/12/2015 

PERÍODO: MATUTINO 

HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 7h30 (sete horas e trinta minutos), horário local. 

HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8h30 (oito horas e trinta minutos), horário local. 

HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 8h45 (oito horas e quarenta e cinco minutos), horário local. 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM SILVIO NOGUEIRA, Rua Paraná, 204, Centro, Bálsamo - SP. 

 
3. DA  DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
3.1. A Faperp disponibiliza plantão de atendimento para esclarecimentos de dúvidas por meio do telefone (17) 3211-1080 ou 

do endereço eletrônico www.faperp.org.br/chat, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8 às 18 horas (horário de 

Brasília). 

 

Bálsamo, 04 de dezembro de 2015. 

 
Rosimar P. Arone Garcia 

Presidente da Câmara Municipal 
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