PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
CONCURSO PÚBLICO PMLP 01/2017

ADENDO Nº 3 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O EXAME MÉDICO ESPECÍFICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA/SP - CONCURSO PÚBLICO PMLP Nº 01/2017
A Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, torna público o Adendo ao Edital de Convocação para o Exame Médico Específico, de
acordo com o seguinte:
1. DO ADENDO
1.1.
Na data de 16 de Maio de 2018, foram realizados gratuitamente os exames médicos constantes do
Capítulo 5, item 5.1. do Edital de Convocação para o Exame Médico Específico, com exceção da
coleta de sangue, que não pôde ser realizada pelo Município por questões operacionais
supervenientes.
1.2.
Na própria ocasião, todos os 14 (quatorze) candidatos foram comunicados direta e presencialmente
que seria agendada nova data para realização do exame faltante, possivelmente na data de 24 de
Maio de 2018.
1.3.
Desse modo, fica estabelecida a data de 24 de Maio de 2018 às 07h00 no POSTO DE SAÚDE
CENTRAL “Dr. Oscar Vieira Sampaio”, localizado na Rua Suaidan Abud, nº 221, Centro, Laranjal
Paulista/SP. CEP: 18500-000, para realização do referido exame.
1.4.
O candidato deverá comparecer para ao exame médico na data, no local e no horário determinado,
com, no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado para o início e munido do
documento de identidade original e Cartão Nacional de Saúde (CNS).
1.5.
O candidato que não realizar os exames de forma gratuita, não será eliminado, podendo o mesmo
realiza-los às suas expensas.
1.6.
O candidato somente poderá realizar o exame de forma gratuita, no local, data e horário
estabelecidos, dos quais não se poderá alegar desconhecimento, nem tampouco será oportunizado
outro momento para sua realização.
1.7.
Ficam CANCELADAS a data para entrega dos exames pelos candidatos (21/05/2018) e datas para
realização da consulta individual dos candidatos (24 e 25/05/2018). Novas datas serão divulgadas
oportunamente.
1.8.
Os candidatos que realizarem os exames de forma gratuita não precisarão entregá-los, uma vez que
os mesmos já serão enviados diretamente pela equipe que realizar os exames.
1.9.
Dúvidas poderão ser esclarecidas através Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da
METROCAPITAL por meio do “Fale Conosco” (e-mail) no endereço eletrônico
www.metrocapital.com.br ou pelo telefone (019) 3834-2333, de segunda a sexta-feira, úteis, das
09 às 17 horas (horário de Brasília).
E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Adendo ao respectivo Edital de Convocação.

Laranjal Paulista, 18 de Maio de 2018.

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
Prefeito
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