
  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
OBJETIVAS  

 DO CONCURSO PÚBLICO – 01/2011 

A Prefeitura da Estância Climática de Bragança Paulis ta, nos termos da legislação vigente, e 
do Edital de Abertura do Concurso Público 01/2011 torna pública a CONVOCAÇÃO  dos 
candidatos inscritos, para a realização da prova escrita objetiva dos seguintes cargos: 
 
Médico Jr: Acupuntura  – Cardiologia  - Cirurgia Geral  - Clinica Geral  – Dermatologista  – 
Endocrinologia  – Gastroenterologia  – Geriatria  – Ginecologia  – Homeopatia  – Mastologia  - 
Medicina do Trabalho  – Neurologia  – Oftalmologia  – Ortopedia  – Pediatra  – Pneumologia  – 
Proctologia  - Psiquiatra Infantil  – Radiologista  – Urologista  - Vascular  
 
Médico Plantonista  Jr. – Cardiologista  - Cirurgia Geral  - Clinico Geral  – Dermatologista  – 
Endocrinologia  – Geriatria  – Ginecologia  – Hematologia  – Infectologia  – Neurologia  – 
Oftalmologia  – Ortopedia  – Pediatra  - Psiquiatra  
 
 
As provas serão realizadas no dia 31 de JULHO DE 2011. 
 
Local -  UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO – Prédio 5 

  Rua Renata de Oliveira s/ nº (entrada dos acadêmicos) – Jardim São José 
 

Horário de Abertura dos Portões – 8 horas 
Horário de Fechamento dos Portões – 8 horas 30 minu tos 
 
 
Atenção. 
 
Conforme estabelecem o Edital de Abertura: 
  
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 
formalmente válida (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 
 
Perderá o direito à 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 no 
item anterior. 
 
Os estacionamentos dos prédios não poderão ser utilizados. 
 
A prova terá duração máxima de 3 horas. 
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Para levar seu Caderno de Questões o candidato deverá permanecer na sala por um período 
mínimo de uma hora e meia do início das provas. 
 
Por razões de segurança os Cadernos de Questões somente serão entregues aos candidatos no 
local de aplicação das provas, na forma descrita no item anterior. 
 
Para confirmação de sua inscrição, ou para verificar o prédio e sala onde realizará sua prova o 
candidato deverá acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br e na “área do candidato” digitar 
seu R.G e data de nascimento. 
 
Caso não tenha acesso à internet o candidato poderá consultar as listas que serão afixadas no 
salão nobre da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista. 
 
Editais completos nos sites www.ibamsp-concursos.org.br e www.braganca.sp.gov.br 
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