INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI
EDITAL 04 – JULGAMENTO DOS RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO DAS
INSCRIÇÕES, CONVOCAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA
PROVA OBJETIVA
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, Estado
de São Paulo, usando de suas atribuições legais, através da empresa Planexcon - Gestão Pública e
Empresarial LTDA – EPP, com supervisão da Comissão Examinadora do Concurso, nomeada pela
Portaria nº 008/2020, TORNA PÚBLICO o presente edital de DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS
RECURSOS DAS INSCRIÇÕES, HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, CONVOCAÇÃO E CONFIRMAÇÃO
DO LOCAL E HORÁRIO DA PROVA OBJETIVA.
Informa que, após decorrido o período destinado à interposição de recursos, ficam HOMOLOGADAS
as inscrições deferidas relacionadas no Anexo I, deste Edital.
O resultado dos recursos eventualmente apresentados poderá ser consultado pelo próprio
candidato Recorrente na sua área restrita, através do site www.planexcon.com.br
Ratifica que, a Prova Objetiva será realizada no dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2020, na EMEF
Tiradentes, situada a Rua Floriano Peixoto, n° 1353, Centro – Brodowski/SP, CEP: 14.340-000, das
13h30 às 16h30.
CONVOCA, por fim, os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e homologadas, conforme
Anexo acima indicado, a comparecerem ao local da prova, com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos, munidos de caneta esferográfica azul ou preta, documento original com foto e
comprovante de inscrição.
Para a realização das provas serão tomadas todas medidas de higiene e distanciamento necessárias,
envolvendo o espaçamento de carteiras em sala, a pulverização dos candidatos em tantas quantas
salas sejam suficientes, constante limpeza e higienização dos locais de prova, disponibilização de
álcool em gel, aferição da temperatura de todos os envolvidos e o controle no uso de máscara.
E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos, este Edital encontra-se
publicado em sua íntegra nos sites www.sisprevbrodowski.sp.gov.br e www.planexcon.com.br e na
sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski, e na forma de
extrato em Jornal de circulação da região.
Brodowski, 11 de setembro de 2020.
RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR – PRESIDENTE DO SISPREV - BRODOWSKI
CONCURSO
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