
          Fundação Municipal 
            Irene Siqueira Alves - Vovó Mocinha 

            Maternidade Gota de Leite de Araraquara 
       FUNGOTA - ARARAQUARA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA  
REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2012 DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO 

A Superintendência da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves, de acordo com a aprovação do Conselho Diretor e por 
determinação do Sr. Presidente da Fundação, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de 
Araraquara, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Legislação Federal, Estadual e Municipal, 
CONVOCA todos os candidatos inscritos no Concurso Público destinado ao provimento vagas dos empregos de seu 
Quadro de Pessoal, para prestarem a Prova Objetiva no dia 15 de julho de 2012, de acordo com as instruções e a lista, 
divulgadas abaixo: 

CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

1. Ao candidato só será permitida a participação na Prova Objetiva em data, horário e local respectivos, constantes no 
Anexo I deste Edital de Convocação ou nas informações disponibilizadas no endereço eletrônico da Cetro Concursos 
(www.cetroconcursos.org.br). 

2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da prova em outro dia, horário ou fora do local designado, 
conforme item 7.1.3. do Edital nº 01/2012 de Abertura do Concurso Público. 

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova às 8h (oito horas), observando o horário oficial de 
Brasília, portando lápis, caneta esferográfica de tinta azul ou preta e documento de identidade no seu original, estando 
este em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.  

3.1. Os portões serão fechados impreterivelmente às 9h (nove horas), OBSERVANDO O HORÁRIO OFICIAL DE 
BRASÍLIA/DF.  

3.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 

 
DATA DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  15 DE JULHO DE 2012 

ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS 
 

PERÍODO DA MANHÃ 

Cód. Emprego Abertura 
dos portões 

Fechamento 
dos portões 

201 Auxiliar Administrativo Nível I (Financeiro/RH) 
202 Auxiliar Administrativo Nível I (Recepção) 
203 Auxiliar Geral Nível I (Maqueiro e outras atividades) 
204 Reparador Geral na Área Hospitalar 
301 Técnico em Serviços na Área Hospitalar e Adm. (Contabilidade) 
302 Técnico em Serviços na Área Hospitalar e Administrativo (Farmácia) 

303 Técnico em Serviços na Área Hospitalar e Administrativo (Radiologia  
e Especialização em Mamografia) 

304 Técnico de Enfermagem na Área Hospitalar 
401 Analista Administrativo (Nível I) 
402 Analista de Sistema  
403 Assistente Social 
404 Fisioterapeuta 
405 Contador 
406 Enfermeiro na Área Hospitalar Nível I 
407 Farmacêutico Nível I 
408 Fonoaudiólogo 
409 Médico Horista (Especialidade Ginecologia/ Obstetrícia) 
410 Médico Horista  (Especialidade Pediatria/Neonatologia)  
411 Médico Horista (Especialidade em UTI Neonatal)  
412 Médico Horista (Especialidade em UTI Adulto) 
413 Nutricionista 
414 Psicólogo 

8h 9h  

4. O ingresso no local de realização da prova só será permitido ao candidato que apresentar ORIGINAL de um dos 
documentos de identidade a seguir: cédula oficial de identidade; carteira e/ou cédula de identidade expedida pela 
Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira 
de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos 
ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA, CRFa, etc.) e 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 



4.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista 
(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados. 

4.2. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade ou de qualquer documento mencionado no item 4., ainda 
que autenticadas. 

5. No dia da realização da prova, conforme itens 7.6., 7.6.1., 7.6.2., do Edital nº 01/2012 de Abertura do Concurso 
Público, não será permitido ao candidato: 

Entrar e/ou permanecer no local de exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, 
notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 player, relógio digital, relógio com banco de dados) e 
outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na 
eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

O candidato que estiver portando equipamento eletrônico, deverá desligá-lo, permanecendo nesta condição até a saída 
do candidato do local de realização das provas, sendo que a Cetro Concursos não se responsabilizará por perdas ou 
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles 
causados. 

Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da Prova Objetiva, o 
candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

5.1. Não será admitido, durante a prova, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que venha 
cobrir as orelhas do candidato. Os candidatos que tiverem cabelos compridos deverão comparecer para realização da 
prova de cabelos presos. 

6. A Cetro Concursos recomenda que, no dia da realização da prova, o candidato não leve nenhum tipo de 
equipamento eletrônico ou objetos semelhantes. 

6.1. Caso o candidato esteja de posse de algum(ns) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), este(s) deverá(ão) ser 
desligado(s), ter a respectiva bateria retirada, antes de ser(em) acondicionado(s), devendo permanecer desta mesma 
forma, até a saída do candidato do local de prova. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de 
exclusão do Concurso Público, caso este venha a tocar nas dependências do local de prova. 

6.2. Os pertences pessoais dos candidatos, indicados no item 5 e subitens deste Edital, deverão ser acondicionados em 
material específico, fornecido pelo fiscal, antes do início da prova, e acomodados em local a ser indicado. 

7. Para os cargos de nível superior ocorrerão Provas de Títulos. 

7.1. Os documentos relativos aos títulos deverão ser entregues exclusivamente, no dia da Prova Objetiva, somente após 
o fechamento dos portões e antes do início da prova. Após o referido momento, não serão aceitos acréscimo, 
substituições e/ou complementações de quaisquer documentos entregues, sob qualquer hipótese, conforme o Capítulo X 
do Edital nº 01/2012. 

7.2. A entrega da documentação relativa à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o Título não 
será eliminado do Concurso Público. 

8. A totalidade da Prova terá a duração de 4 (quatro) horas,  incluído o tempo para preenchimento da folha de resposta 
da Prova Objetiva, não sendo permitida ao candidato nenhuma espécie de consulta ou comunicação. 

8.1. Durante a realização da Prova Objetiva, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

8.2. Iniciada a prova, o candidato somente poderá retirar-se da sala de realização de prova depois de decorridas 2 
(duas) horas de permanência na sala. 

8.3. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões, faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário 
estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala, até este momento, deixando com o fiscal 
da sala a sua Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção. 

8.4. Para a realização da Prova Objetiva, o candidato lerá as questões no caderno de questões e marcará suas 
respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único 
documento válido para correção.  

8.4.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta, mesmo 
que uma delas esteja correta, emendas ou rasuras, ainda que legível.  

8.4.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca 
poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.  

8.5. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a Folha de Resposta, que será o único documento válido para 
correção.  

9. Durante a prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fiscal sua saída da sala e este designará um 
fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes 
da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista através de detector de metais.  

9.1. Na situação descrita no item 9 acima, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de 
equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.  



9.2. Ao fim da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização da prova, não podendo 
permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os banheiros, nem fazer uso de qualquer aparelho 
eletrônico (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios com banco de dados, relógios 
digitais, telefone celular, telefone fixo, walkman, etc) e/ou semelhantes. 

10. Não houve candidatos inscritos para o emprego: 412 - Médico Horista (Especialidade UTI Adulto). 

11. O candidato deverá observar, também, as normas e os procedimentos para a realização da prova, estabelecidos no 
Edital nº 01/2012 de Abertura do Concurso Público. 

 
 

Araraquara, 04 de julho de 2012. 
             

Dr. Anuar Mahmud Lauar 
Presidente da Comissão Especial Organizadora de 

Concurso Público  
 

Dra. Maria Regina Goulart B. Ferreira 
Vice Presidente da Fundação FUNGOTA Araraquara 

 
Marcelo Fortes Barbieri 

Presidente da Fundação FUNGOTA Araraquara 
                                                                                   Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 
Data da Prova:15/07/2012 
Horário de Apresentação (Oficial de Brasília): 8h              Horário de Fechamento dos Portões (Oficial de Brasília): 9h 
 Intervalo Alfabético de Candidatos por Cargo 
  

Local de Prova: 
101 - E.E. PROFESSOR AUGUSTO DA SILVA CESAR 
RUA EXPEDICIONARIOS DO BRASIL, 277  
JARDIM ARTICO - Araraquara/SP 

201 - Auxiliar Administrativo Nível I (Financeiro/RH) 
De: ADRIANA NAKAMATU GUIDI 
Até: VICTOR SOUZA JORQUEIRA 
202 - Auxiliar Administrativo Nível I (Recepção) 
De: ADRIANA APARECIDA SESTARI LEITE 
Até: WILLIAN APARECIDO MANOEL 
203 - Auxiliar Geral Nível I (Maqueiro e outras atividades) 
De: ADRIANA GOMES PIRES  
Até: PAULO DE SOUZA LOPES 
301 - Técnico em Serviços na Área Hospitalar e Adm. (Contabilidade) 
De: AMARILDO DE CAMARGO 
Até: SILVANA CRISTINA COLETA ULIAN 
302 - Técnico em Serviços na Área Hospitalar e Administrativo (Farmácia) 
De: AMANDA DE ALMEIDA PRESTES 
Até: ZENA CAROLINA BARBOSA VIANA 

Local de Prova: 
102 - E.E. BENTO DE ABREU 
RUA PADRE DUARTE, 2821  
SÃO GERALDO - Araraquara/SP 

204 - Reparador Geral na Área Hospitalar 
De: DOUGLAS GUILHERME 
Até: ROGERIO BARBOSA 
303 - Técnico em Serviços na Área Hospitalar e Administrativo (Radiologia e Especialização em Mamografia) 
De: ADRIANE OLIVEIRA BERNARDO 
Até: VERA DE FATIMA DOMINGUES 
401 - Analista Administrativo (Nível I) 
De: ANGELA YURIKO HONDA 
Até: VALERIA CRISTINA DE SOUZA PASENOW 
402 - Analista de Sistema 
De: ALESSANDRO DA CRUZ 
Até: WANDER DE ALMEIDA LIMEIRA 
403 - Assistente Social 
De: ANAIR CRISTINA BARCELLOS CARVALHO 
Até: VANESSA ROMERA GIMENES DIAS 
404 - Fisioterapeuta 
De: ACASSIA VERÔNICA DE FREITAS 
Até: WARLEN GONÇALVES CAIADO 
405 - Contador 
De: ARIDIANE CRISTINA PEREIRA CLAUDINO 
Até: SANDRA KEYLA MANZINI 
406 - Enfermeiro na Área Hospitalar Nível I 
De: ADRIANA APARECIDA ANDUCA DE PAULA 
Até: VIVIANE MENEZES DOS SANTOS 
407 - Farmacêutico Nível I 
De: AMANDA REGINA CORSINI ROSSI 
Até: VANESSA NOELI DE SOUZA 
408 - Fonoaudiólogo 
De: AMANDA BOZZA 
Até: VANESSA VIDEIRA CRISPIM BERGER 
409 - Médico Horista (Especialidade Ginecologia/ Obstetrícia) 
De: ADEMIR ROBERTO SALA 
Até: STEFÂNIA CALDEIRA MONTEIRO 
410 - Médico Horista (Especialidade Pediatria/Neonatologia) 
De: ADILSON ROMAO CORREA 
Até: PALOMA RIBEIRO DE SÁ LEITE CHAKUR 
411 - Médico Horista (Especialidade em UTI Neonatal) 
De: JULIANA ARENAS DE CARVALHO 
Até: ROSANA SMIRNE DE MATTOS 
413 - Nutricionista 
De: AGNES SCHEILLA MARINHO ALONSO 
Até: VIVIANE DE SOUZA FERNANDES 
414 - Psicólogo 
De: ADRIANA AMARAL PERCHES 
Até: VIVIANE OLIVEIRA AUGUSTO 

Local de Prova: 
103 - E.E. PROFESSOR VICTOR LACORTE 
AV. MARIO YBARRA DE ALMEIDA,  1355  
CARMO - Araraquara/SP 

304 - Técnico de Enfermagem na Área Hospitalar 
De: ABINOAN MARIA DA SILVA ROSSIN 
Até: ZILDA BORGES DE SOUZA 


