
 

 

 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA PROVA ESCRITA 

Em cumprimento ao Edital supra a Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

Edital nº 01/2011: 

 

I - DIVULGA, através do presente instrumento, a relação dos candidatos inscritos 

no presente Processo Seletivo, cujas inscrições foram consideradas deferidas e 

homologadas. 

A Listagem se encontra em ordem ALFABÉTICA, disponível no endereço da Internet: 

www.angatuba.sp.gov.br e www.integribrasil.com.br, e ainda por afixação no 

quadro de avisos da Prefeitura de Angatuba/ SP. 

 

Possíveis alterações referentes aos dados ora divulgados, que mereçam correção, 

inclusão e ou exclusão, deverão ser protocolados junto à Prefeitura, detalhando 

a retificação a ser procedida no prazo de 02 (dois) dias da data da publicação 

e/ ou pelo e-mail contato@integribrasil.com.br nos termos do Edital. 

 

II - CONVOCA todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo Edital nº 

01/2011, para a realização da PROVA ESCRITA, obedecendo à Data, Local e 

Horário, a saber: 

 
 

DIA: 08/05/2011 (domingo) - PERÍODO: MANHÃ - HORÁRIO: 09h00min 
 

 

3.01 – PEB II ARTES 

NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS PARA ESTA 

FUNÇÃO 

 

3.02 - PEB II CIÊNCIAS 

 

3.03 – PEB II GEOGRAFIA 

 

3.04 – PEB II INGLÊS 
 

 

LOCAL: EMEIF “MARIA SALETE BASILE SALES” 

 

RUA DAS ORQUÍDEAS, 484 – VILA VOLPI 

 

PONTO DE REFERÊNCIA: ASILO SANTO ANTONIO 

 

 

 

III - CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 

IMPORTANTE: Recomendam-se ao candidato que compareça no local da realização da 

prova com antecedência mínima de 30 (TRINTA) MINUTOS. Somente será admitido para 

realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de identidade 

original com foto, descritos no item 4.14 do edital, e comprovante de inscrição 

(boleto bancário), devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 

identificação do candidato com clareza. 

O candidato deverá portar ainda, Caneta Esferográfica azul ou preta, lápis e 

borracha. Em hipótese alguma, será permitida a entrada do candidato na escola 

após o horário previsto, pois a prova começará impreterivelmente no horário. 

 

 

Angatuba/ SP, 26 de Abril de 2011. 

 

A COMISSÃO 
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