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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E   
ALTERAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

 

O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL "CEMMIL" - PRÓ-ESTRADA, com a supervisão do Conselho Gestor 
nomeado pela Ata, de 02 de janeiro de 2017, usando das atribuições legais, DETERMINA:  

 

I. A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES, passando o item 4.1 a valer nas mesmas condições 

previstas no Edital primitivo, com a seguinte redação:  
 

“4.1 As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 07 de abril a 05 de maio 
de 2017, respeitando para fins de recolhimento do valor de inscrição o horário bancário, devendo para tanto o 
candidato:” 

 

 

II. A ALTERAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS, passando a vigorar o item 7.1.1 
com a seguinte redação: 
 

“7.1.1 A realização da Prova Objetiva para todas as funções está prevista para o dia 21 de maio de 2017, em 
MOGI MIRIM/SP e está prevista para ser aplicada das 09h00 às 11h30. A Prova Prática, apenas para a função 1.02 
- Operador de Máquinas (drag-line) está prevista para o dia 21 de maio de 2017, em MOGI GUAÇU/SP e está 
prevista para ser aplicada às 14h00. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de 
inscritos e a disponibilidade de locais para a realização das provas.” 

 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que fica 

à disposição por afixação nos locais de costume do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL "CEMMIL" - PRÓ-ESTRADA, pela 
Internet no endereço www.integribrasil.com.br e no JORNAL O REGIONAL, visando atender ao restrito interesse 

público. 

 

 

MOGI GUAÇU, 26 DE ABRIL DE 2017. 

 

 

SR. IVAIR LUIZ BIAZOTTO 

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” – PRÓ – ESTRADA 

 


