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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS DO PROCESSO SELETI VO N° 01/2009  
 
A PRODESAN – Progresso e Desenvolvimento de Santos torna público a CONVOCAÇÃO  dos 
candidatos inscritos no Processo Seletivo 01/2009 nos seguintes empregos: 
 
AUXILIAR DE LIMPEZA; AUXILIAR OPERACIONAL; CHEFE DE  TURMA e FISCAL DE LIMPEZA 
 
As provas serão realizadas no dia 17 DE JANEIRO DE 2010 no local e horários abaixo 
esquematizados: 
 
 

AUXILIAR DE LIMPEZA 
Local: UNIMONTE – Campus Victorio Lanza – Av. Senador Feijó, 421/423 – Vila Mathias 
Horário de Abertura dos Portões – 8 horas 
Horário de fechamento dos portões – 8h30min 
 

 

AUXILIAR OPERACIONAL 
CHEFE DE TURMA 
FISCAL DE LIMPEZA 
Local: UNIMONTE – Campus Victorio Lanza – Av. Senador Feijó, 421/423 – Vila Mathias 
Horário de Abertura dos Portões – 13 horas 
Horário de fechamento dos portões – 13h30min 
 

 
Atenção:  
Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova, pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora 
marcada, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade com foto e no 
original , caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. 
 

São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 
Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 
 
 

Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o fechamento do portão do prédio ou que não es tiver de posse dos documentos hábeis 
previstos acima. 
 
O candidato poderá informar-se quanto à sala onde r ealizará sua prova através das listas que 
serão afixadas no local ou através do site www.ibam sp-concursos.org.br no link “área do 
candidato”  
 

 
 

Santos 09 de janeiro de 2010 

 


