
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA/SP  
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 03/2022 

 
EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA AS PROVAS OBJETIVAS  

 

O Prefeito do Município de Carapicuíba/SP, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, torna pública a 

CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVASdo Concurso Público nº 03/2022, conforme segue: 
 
As provas serão realizadas no dia 5 de junho de 2022, no local e horário abaixo descritos, de acordo com o seguinte intervalo alfabético: 

  

Data da Prova: 05 de JUNHO de 2022-Período: MANHÃ 

Horário de abertura dos portões: 08h45min 

Horário de fechamento dos portões: 09h15min 

CARGO (INTERVALO ALFABÉTICO) LOCAL DE PROVA 

Auxiliar Administrativo 
(Nomes com letra inicial de A até N) 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

Avenida Francisco Pignatari, 630 – Vila Gustavo Correia – 
Carapicuíba/SP 

Auxiliar Administrativo 
(Nomes com letra inicial de O até Z) 

EMEF VEREADOR EDEGAR SIMÕES 
Rua Mirassol, 85 - Bairro Cidade Ariston 

Carapicuíba/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 e borracha. 
 
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. 
 
Os candidatos deverão seguir as orientações de segurança e as medidas de prevenção para evitar a infecção do 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 inter essados no site 

www.concursosrbo.com.br. 
 
 

Carapicuíba, 27 de maio de 2022. 
 
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 

Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito 

 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 
Mario Maurício da Matta Junior 

Secretário de Administração Geral 

 
 

 

http://www.concursosrbo.com.br/

