COMUNICADO Nº 02
PRORROGAÇÃO DA DATA DAS INSCRIÇÕES E ADIAMENTO DA APLICAÇÃO DAS
PROVAS OBJETIVAS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2020

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público o COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DAS
INSCRIÇÕES E ADIAMENTO DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS – Edital nº 01/2020, como medida de
contenção à proliferação do vírus “COVID–19” (Coronavírus).
Tal medida visa atender as orientações transmitidas pelo Governo do Estado de São Paulo e Ministério da Saúde, quanto ao
cancelamento e/ou suspensão de eventos, que tenha aglomeração de pessoas.
O prazo de inscrição fica prorrogado até às 17h00 do dia 11 de junho de 2020, observado o Horário Oficial de Brasília/DF.
O Formulário de Inscrição on-line estará disponível para inscrição até às 17h00 do dia 11 de junho de 2020.
O boleto bancário estará disponível para impressão no endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br),
até às 18h00 do dia 12 de junho de 2020.
Os pedidos de Condição Especial para a realização das Provas Objetivas, e/ou solicitação de Inclusão de Uso do Nome
Social, e/ou o candidato que desejar concorrer às vagas reservadas para Pessoa com Deficiência – PCD e/ou Negro, e/ou
para Função de Jurado como Critério de Desempate, deverá solicitá-la por escrito e enviar, através de documentos
digitalizados, via EMAIL (devolucao@institutomais.org.br), até o dia 12 de junho de 2020, ao INSTITUTO MAIS, aos
cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, identificando o nome do Concurso Público para o qual está
concorrendo no assunto, neste caso: “FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO/SP – Edital nº 01/2020 – Ref.:”
(a documentação ou solicitação conforme constou no Edital de Abertura).
FICA ADIADA A APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS – Edital nº 01/2020, prevista para o dia 17 de maio de 2020.
As decisões sobre a retomada das demais etapas do Certame serão divulgadas em data oportuna, nos veículos
oficiais de comunicação, previstos no Edital nº 01/2020.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Comunicado de prorrogação da data das
Inscrições e Adiamento da Aplicação das Provas Objetivas.

Rio Claro/SP, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO MONTEIRO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
REALIZAÇÃO:

1

