
 
 

 

SBCPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS - CONCURSO PÚBLICO 01/2012 

O SBCPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, no uso de suas 
atribuições torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos no Concurso Público 01/2012 para a 
realização das provas objetivas. 

As provas objetivas serão realizadas para todos os cargos no dia 01 DE ABRIL DE 2012 no local e horários 
estabelecidos abaixo. 

Cargo Local / Horário 

AGENTE PREVIDENCIÁRIO UNIBAN BLOCO C  – Av. Dr. Rudge Ramos nº 1418 – 
Bairro Rudge Ramos – São Bernardo do Campo 
(próximo ao Auto Shopping Cristal) 
 
Horário de Abertura dos Portões – 7 horas e 30 minutos 
Horário de fechamento dos Portões – 8 horas 

 

Analista Previdenciário – CONTADOR 

Analista Previdenciário – ECONOMISTA 

Analista Previdenciário – GESTOR PÚBLICO 
PREVIDENCIÁRIO 

Assistente Jurídico - ADVOGADO 

UNIBAN BLOCO C  – Av. Dr. Rudge Ramos nº 1418 – 
Bairro Rudge Ramos – São Bernardo do Campo 
(próximo ao Auto Shopping Cristal) 
 
Horário de Abertura dos Portões – 13 horas 
Horário de fechamento dos Portões – 13 horas e 30 
minutos 

 

Atenção! 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência mínima de 30 
minutos. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para 
fechamento dos portões será automaticamente excluído do Certame, seja qual for o motivo alegado para 
seu atraso. 

Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de identidade que 
bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe 
(CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação com foto e Passaporte. 

É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de pagamento do Boleto Bancário.  

Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não especificados acima. 

Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a identificação do 
candidato. 

As provas para os candidatos ao cargo de Assistente Jurídico - Advogado  terão duração de 4 horas e para os 
demais candidatos as provas terão duração de 3 horas e meia. 

O candidato poderá informar-se quanto à sala onde realizará sua prova através das listas que serão 
afixadas no local de aplicação das provas ou através do site www.ibamsp-concursos.org.br no link “área do 
candidato”  

São Bernardo do Campo, 22 de março de 2012 
 

GLÓRIA SATOKO KONNO 
Diretora Superintendente 


