CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRF SP) e o Instituto responsável pela
organização e coordenação do certame, IDECAN, tornam pública a convocação para realização das provas objetivas
de múltipla escolha e provas discursivas do Concurso Público do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São
Paulo/CRF-SP.
1. As provas objetivas de múltipla escolha e discursiva serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2018, nas cidades
de São Paulo (Capital), Marília, Araraquara, Campinas, São José dos Campos e Santos, todas localizadas no estado
de São Paulo e de acordo com o local de lotação do cargo pretendido, conforme previsto no item 1 do Edital nº
001/2017.
2. Os locais e os horários de realização das provas a serem realizadas no dia 21 de janeiro de 2018 encontram-se
disponíveis a partir da presente data no endereço eletrônico da organizadora IDECAN
(http://www.idecan.org.br), onde o candidato poderá consultar, mediante o fornecimento de dados relativos à
inscrição, o seu Cartão de Informação contendo as informações referentes ao estabelecimento, endereço e sala
em que irá realizar a prova, assim como orientações para realização das provas.
2.1 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o
comparecimento no horário determinado.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de
60 (sessenta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta,
feita de material transparente e de ponta grossa, do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e de documento
de identidade original.
4. No dia de realização das provas o candidato deverá observar, no que couber, todas as instruções contidas neste
edital e nos itens 5.1, 5.2, 5.3 (e subitens) do Edital nº 01/2017 de 06 de outubro de 2017.

Em 15 de janeiro de 2018
IDECAN

