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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DO CONCURSO PÚB LICO N° 01/2011  

A Prefeitura de Franca, nos termos da legislação vigente, torna pública a CONVOCAÇÃO  dos 
candidatos inscritos no Concurso Público 01/2011 para a realização das provas objetivas para 
provimentos dos cargos abaixo. 
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
MÉDICO EMERGENCIALISTA CLÍNICO GERAL 
MÉDICO EMERGENCIALISTA PEDIATRA 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
MÉDICO GERIATRA 
MÉDICO NEUROLOGISTA CLÍNICO 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO 
MÉDICO UROLOGISTA 
 
Data da prova: 13 de fevereiro de 2011.  
 
Local –  Colégio Champagnat - Avenida Champagnat nº 1808 – Vila Champagnat – Franca/SP 
 
Horário  - Abertura dos portões: 8 horas e Fechamento dos Portões: 8h30min  
 
Atenção: De acordo com o Edital de Abertura do Concurso Público: 
 

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. 
 

São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 
Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de 
identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 
9.503/97). 
 

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 previstos 
acima. 
 

A prova terá duração de 3 horas. 

O candidato poderá informar-se quanto à sala onde r ealizará sua prova através das 
listas que serão afixadas no local ou através do si te www.ibamsp-concursos.org.br no 
link “área do candidato”  
 

Editais na íntegra nos sites www.ibamsp-concursos.org.br e www.franca.sp.gov.br 
 

Comissão do Concurso Público 
 
Franca, 04 de fevereiro de 2011. 

PREFEITURA DE FRANCA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  

 


