
 
 

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2018, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018. 

 
 
ROGÉRIO PEREIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ICÉM, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS... 

 
 
 
RESOLVE: 

 
I – HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos candidatos inscritos para o 

cargo: 
 

Cargo Quantidades de Inscritos 

Advogado 035 

 
 
II – PUBLICAR a relação dos candidatos inscritos e deferidos para o Concurso Público no site 

www.unisisp.com.br. 
 
 

III – CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas no dia 02 DE DEZEMBRO 
DE 2018, nos seguintes locais e horários: 
 

Horário de Abertura dos Portões: 7h15min 
Horário de Fechamento dos Portões: 7h45min 
Início das Provas: 8h00min 

Denominação Local de Prova Endereço 

Advogado EMEF Antonio Pereira 
Rua Carolina Machado da Silveira, 

nº 319 – Icém/SP 

 
 

Os candidatos (CUJAS PROVAS SERÃO COM VALORAÇÃO DE TÍTULOS) deverão apresentar na data das 

provas, até 30 (trinta minutos) após o encerramento das mesmas, em salas especialmente designadas, CÓPIA 

REPROGRÁFICA AUTENTICADA EXCLUSIVAMENTE EM CARTÓRIO DE EVENTUAIS TÍTULOS que possuam, conforme o 

item 6.1 do presente Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário 

acima determinados, e estes deverão ser entregues em envelope identificado com nome, função e número de 

inscrição do candidato, conforme o modelo abaixo, que será recebido com aposição de número de protocolo por 

meio de etiqueta adesiva, entregando-se cópia da mesma etiqueta ao candidato. 

 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.unisisp.com.br/


Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, através do 

site  www.unisisp.com.br. ESSA COMUNICAÇÃO NÃO TEM CARÁTER OFICIAL, E SIM APENAS INFORMATIVO. 

 

Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos, munidos de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, e documento de identificação com foto, conforme 

Edital. 

 

No horário estabelecido no Edital, o portão será fechado, não permitindo a entrada de candidatos 

retardatários. 

 

IV – DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação oficial para eventuais 

Recursos sobre o presente Edital, devendo os mesmos serem protocolados através do site www.unisisp.com.br . 

 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 
 

Icém – SP, 14 de outubro de 2018. 
 

 
 

Rogério Pereira 
Presidente 

http://www.unisisp.com.br/
http://www.unisisp.com.br/

