
  

 

Prefeitura do Município de Itapevi
Estado de São Paulo 

PROCESSO SELETIVO - PSPMI 022/2009 
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA E ENTREGA DE TÍTULOS 

 
A Prefeitura do Município de Itapevi, em vista do que consta no Edital do Processo Seletivo PSPMI 022/2009, torna pública a data, 
horário e locais para a realização das provas escritas, bem como as datas e local para a Entrega de Títulos, ficando convocados todos 
os candidatos regularmente inscritos no referido Processo Seletivo. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 O candidato deverá localizar no quadro de alocação abaixo, de acordo com as inicias de seu primeiro nome, a data, o horário e o 

local de sua prova escrita, bem como as datas e local para a Entrega de Títulos; 
 Para consultar pela INTERNET a confirmação da efetivação das inscrições (boletos devidamente quitados dentro do prazo de 

vencimento), bem como a data, horário e local de sua Prova Escrita e data e local para a Entrega de Títulos, acessar o site da 
EQUIPE CONSULTORIA E ASSESSORIA, através do endereço eletrônico: www.equipeassessoria.com.br. 

 

PROVA ESCRITA: DOMINGO 24/01/2010 - MANHÃ: INÍCIO: 08:00h 
Função Nomes Iniciados em: Local de Prova / Endereço 

TPA Professor Adjunto  A - B - C - D - E CEMEB Tarsila do Amaral 
Av. Rubens Caramez, 1000 - Centro - Itapevi/SP 

TPA Professor Adjunto  F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - 
Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z 

CEMEB Bemvindo Moreira Nery 
Av. Pedro Paulino, 74 - COHAB - Itapevi/SP 

 
SOBRE A PROVA ESCRITA: 
 OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPARECER AO LOCAL INDICADO DE SUA PROVA ESCRITA COM, no mínimo, 1 (uma) 

hora de antecedência, portando o original do documento de identidade, o protocolo de inscrição (boleto bancário devidamente 
quitado), caneta esferográfica (azul ou preta), lápis e borracha; 

 NÃO SERÁ PERMITIDA SOB QUALQUER HIPÓTESE a entrada de candidatos no local de prova após o horário marcado 
para o início das provas; 

 NÃO SERÁ PERMITIDA SOB QUALQUER HIPÓTESE a realocação de candidatos em locais de prova diferentes dos 
estabelecidos nesta convocação. Os cadernos de provas e gabaritos de respostas são previamente identificados para 
cada candidato e somente estarão disponíveis em seus respectivos locais de prova. Os candidatos que comparecem em 
locais de prova diferentes dos estabelecidos nesta convocação não poderão realizar ali suas provas escritas. 

 
 

ENTREGA DE TÍTULOS: 25/01/2010 e 26/01/2010 

LOCAL: Secretaria de Educação e Cultura 
ENDEREÇO: R. Dimarães Antônio Sandei, 123 - Vila Nova - Itapevi/SP 
HORÁRIO: das 9:00h às 17:00h. 

 
SOBRE A ENTREGA DE TÍTULOS: 
 Somente deverão comparecer para a Entrega de Títulos, os candidatos que possuírem certificados de conclusão de cursos de pós-

graduação, especialização (mínimo de 360 horas), mestrado ou doutorado, em conformidade com o Edital Completo do Processo 
Seletivo; 

 Os títulos deverão ser entregues pelo próprio candidato ou por procurador constituído através de instrumento público simples; 

 Os títulos entregues deverão ser autenticados, no caso de serem cópia simples deverá ser apresentado o título original, para que o 
funcionário encarregado do recebimento dos mesmos confira cada cópia apresentada com o título original para autenticação. Não 
serão pontuados os títulos entregues sem a devida autenticação; 

 Juntamente com os títulos, deverá ser apresentada relação dos mesmos, em formulário próprio, conforme modelo no anexo II do 
Edital do Processo Seletivo. Esta relação será preenchida em duas vias; destas, uma será devolvida ao candidato e a outra será 
encaminhada à Banca Avaliadora do Processo Seletivo; 

 Os títulos serão pontuados exclusivamente aos candidatos aprovados na Prova Escrita.  
 

 
Itapevi, 14 de janeiro de 2010. 

 
DRA. MARIA RUTH BANHOLZER 

Prefeita Municipal 
 


