PRIME CONCURSOS PÚBLICOS
CNPJ: 13.325.143/0001-15

COMUNICADO
(Concurso Público 01/2016 – Câmara Municipal de Monte Mor - SP)

A Empresa Tavares e Silva Concursos Publicos Limitada – Me – (Prime
concursos), juntamente com a Câmara Municipal de Monte Mor, comunica
a anulação da prova aplicada para o Cargo de Controlador Interno, aplicada
no dia 08 de Maio de 2016, em decorrência de Recursos Interpostos e
acatados em face de algumas questões.
Comunicamos que a realização de nova prova será no dia 19 de junho de
2016, onde será publicado novo edital de convocação com antecedência de 03
dias.
Alertamos os candidatos sobre o disposto no edital de abertura das inscrições
nº 02/2016, que segue abaixo:
3.6 - A inscrição do candidato implicará na tácita e integral aceitação das
condições estabelecidas neste Edital e nas instruções específicas, das quais
não poderá alegar desconhecimento.
8.3
Será
disponibilizado
no
site
da
empresa
contratada:
www.primeconcursospublicos.com.br e da Câmara Municipal de Monte Mor/SP:
www.camaramontemor.sp.gov.br com antecedência mínima de 3 (três) dias, o
cartão de convocação.
Observação: Edital de Convocação para as provas objetivas.
8.6 - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a
realização das provas e os candidatos deverão comparecer meia hora antes do
horário marcado para o início das provas. Após os portões serão fechados não
sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.
O Candidato que realizou a prova no dia 08 de maio de 2016, que não desejar
mais participar do certame poderá solicitar a devolução da taxa de inscrição
através de e-mail primeconcursospublicos@gmail.com, informando nome, CPF,
e número de inscrição, bem como o número de sua conta corrente para crédito
do valor da referida inscrição até o dia 10 de junho de 2016.
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Aproveitamos o ensejo para transmitir aos candidatos nossas escusas pelo
ocorrido, colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos
através do endereço eletrônico: contato@primeconcusospublicos.com.br.
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