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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO 

Estado de São Paulo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
 

 

A Prefeitura Municipal de Paraiso, Estado de São Paulo, nos termos da legislação vigente torna pública 

a Convocação para as Provas Objetivas para o Concurso Público nº 01/2021. 

Os candidatos estão convocados para as PROVAS OBJETIVAS que serão realizadas no dia 

24/10/2021, às 9 horas, nos locais abaixo descritos: 

 

 

Cargos 

 

Local 

 

 
 Chefe de Departamento Pessoal 
 Encarregado da Biblioteca e Arquivo Público 
 Encarregado do Setor de Compras 
 Encarregado do Setor de Licitação 
 Fiscal Geral 
 Tesoureiro 

 

 
 

EMEFEI. “Prof. Hélio de Souza Castro” 
Rua do Café nº 760 – Centro –  

Paraíso/SP 

 
 Auxiliar de Consultório Dentário 
 Coveiro 
 Encanador 
 Enfermeiro 
 Fisioterapeuta 
 Médico Clínico Geral / Pediatra 
 Médico Clínico Geral 1 
 Médico Clínico Geral 2 
 Médico do ESF 
 Operador de Máquinas 
 Pedreiro 
 Técnico em Edificações 
 Tratorista 

 

 
 
 
 
 

E.E. “Prof. Carolina de Quadros Toledo” 
Rua São Pedro nº 525 – Centro – 

Paraiso/SP 

 

Os portões serão abertos aos candidatos com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto 

para o início das provas, não sendo permitida, em hipótese alguma a entrada de candidatos após o horário 

acima mencionado.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO 

Estado de São Paulo 

Com o objetivo de minimizar a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus, os candidatos serão 

submetidos ao processo de verificação da temperatura corporal, quando do acesso ao local de aplicação das 

provas. Candidatos que apresentarem temperatura corporal acima de 37,8ºC não poderão realizar as provas 

por conta do risco de contaminação dos demais candidatos e equipes de aplicadores.  

Os candidatos deverão comparecer ao local designado para as provas munidos de DOCUMENTO DE 

IDENTIFICAÇÃO COM FOTO (sem o qual não será possível a realização das mesmas), comprovante de 

pagamento (somente aos candidatos que não tiveram seus nomes homologados) e caneta esferográfica azul 

ou preta para a realização da Prova Objetiva.  

Somente poderão adentrar aos locais de provas, os candidatos que estiverem usando máscaras de 

proteção, devendo permanecer com a mesma durante todo o período de realização das provas. 

 

 

 

Prefeitura do Município de Paraíso/SP, 15 de outubro de 2021. 

 

 

 

Waldomiro Antônio Sgobi 

Prefeito do Município 


