
Prefeitura do Município de Angatuba 
Estado de São Paulo 

 
PROCESSO  SELETIVO  Nº. 01/2017 – E D I T A L  D E  CONVOCAÇÃO 

 
A Prefeitura do Município de Angatuba, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão Organizadora de Processo 
Seletivo, CONVOCA todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo Nº 01/2017, para prestarem as Provas 
Objetivas no dia 17 de setembro de 2017, de acordo com as instruções e a lista, divulgadas abaixo: 

 
CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS 

 
1. Ao candidato só será permitida a participação na Prova Objetiva e Entrega de Títulos (quando houver) em data, 
horário e local respectivos, constantes no Anexo I (Período Matutino e Período Vespertino) deste Edital de 
Convocação ou nas informações disponibilizadas no endereço eletrônico do INSTITUTO ÁGUIA 
(www.institutoaguia.org.br). 
2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da prova em outro dia, horário ou fora do local designado, 
conforme Capítulo 6 - Da Prestação das Provas Objetivas, do Edital Nº 01/2017 de Abertura do Processo Seletivo. 
3. Os candidatos dos cargos de Nível Médio Completo/Médio Técnico Completo (Cuidador e Técnico em Enfermagem 
de Residência Terapêutica) deverão comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos da abertura dos portões, portando caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material 
transparente, lápis, borracha e documento de identidade no seu original, estando este em perfeitas condições, de 
forma a permitir a identificação do candidato com clareza. Os portões serão abertos às 08h00 (oito horas) e fechados 
impreterivelmente às 8h30 (oito horas e trinta minutos), observando o horário oficial de Brasília/DF. 
3.1. Não será permitido o uso de: lapiseira, caneta marca texto, régua, relógio de qualquer espécie, celular, nenhuma 
espécie de aparelhos ou máquinas digitais e eletroeletrônicas. 
3.2. Os candidatos dos cargos de Nível Superior Completo (Assistente Social, Farmacêutico e Psicólogo) deverão 
comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos da abertura dos 
portões, portando caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, lápis, borracha e 
documento de identidade no seu original, estando este em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza. Os portões serão abertos às 13h30 (treze horas e trinta minutos) e fechados 
impreterivelmente às 14h00 (catorze horas), observando o horário oficial de Brasília/DF. 
3.3. 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 17/09/2017 

ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS – PERÍODO DA MANHÃ ABERTURA DOS PORTÕES 
FECHAMENTO DOS 

PORTÕES 

 
CARGOS NÍVEL ENSINO MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO 

 
Cuidador 

 
Técnico em Enfermagem de Residência Terapêutica 

 

8h00 8h30 

ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS – PERÍODO DA MANHÃ ABERTURA DOS PORTÕES 
FECHAMENTO DOS 

PORTÕES 

 
CARGOS NÍVELSUPERIOR 

 
Assistente Social 

 
Farmacêutico 

 
Psicólogo 

 

13h30 14h00 

 
3.4. Concorrerão à Prova de Títulos somente os candidatos dos cargos de Nível Superior Completo, habilitados nas 
provas objetivas, conforme estabelecido no Capítulo 7. do Edital Nº 01/2017 de Abertura do Processo Seletivo.  
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, munido de: Comprovante de inscrição (boleto 
bancário correspondente à inscrição, com o respectivo comprovante de pagamento); 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, 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 (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 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. 
4.3. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza. 
4.4. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de identidade. 
4.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência 
em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
4.5.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
5. No dia da realização da prova, na hipótese do candidato não constar das listagens oficiais relativas aos locais de 
prova, estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Águia procederá à inclusão do referido candidato, por meio 
de preenchimento de formulário específico, mediante a apresentação do comprovante de inscrição e pagamento.  
5.1. A inclusão de que trata o item 5. será realizada de forma condicional e será confirmada pelo Instituto Águia, na 
fase de Julgamento da Prova Objetiva, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão.  
5.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 5.1., esta será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.  
6. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de exame 
portando armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, tablets, ipod, 
pendrive, smartphones, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 player, relógios digitais, relógios analógicos 
ou relógios com banco de dados) e outros equipamentos similares, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como 
protetores auriculares e fones de ouvido, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação do 
candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 
6.1. Os candidatos que estiverem portando equipamento eletrônico, como os indicados no item anterior, deverão 
desligá-lo, ter a respectiva bateria retirada e acondicioná-lo em embalagem cedida para guarda, permanecendo nesta 
condição até a saída do candidato do local de realização das provas, sendo que o INSTITUTO ÁGUIA não se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas, nem por danos neles causados. 
6.2. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas, 
mesmo acondicionado em embalagem cedida para a guarda de pertences e/ou bolsa do candidato, este será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
6.2.1. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o 
candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer 
aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o recolhimento de tais 
aparelhos somente seja rompida após a saída do candidato do local de provas. 
6.3. Os pertences pessoais dos candidatos, indicados no item 6. 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. A totalidade das Provas terá a duração de 3h (três horas) para todos os cargos de nível médio, nível médio técnico 
e nível superior, incluído o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva. 
7.1. 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. 
7.2. Iniciada a prova, o candidato somente poderá retirar-se da sala de realização de prova depois de decorridas 2h 
(duas horas) de permanência mínima na sala. 
7.3. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões, faltando 1h (uma hora) 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. 
7.4. 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 fabricada em material transparente.  
7.4.1. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção, sendo assim, 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. 
7.4.2. 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. 
7.5. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a Folha de Respostas, que será o único documento válido 
para correção. 
7.6. 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, tablets, ipod, pendrive, smartphones, palmtop, receptor, 
telefone celular, walkman, MP3 player, relógios digitais, relógios analógicos ou relógios com banco de dados) e/ou 
semelhantes. 
8. Os documentos relativos aos títulos deverão ser entregues, exclusivamente, no dia das Provas, somente após o 
fechamento dos portões e antes do início da prova. Após este momento não serão aceitos acréscimos, substituições 
e/ou complementações de quaisquer documentos entregues, sob qualquer hipótese, conforme previsto no item 8.8., 
Capítulo 7 do Edital Nº 01/2017 de Abertura do Processo Seletivo.  



8.1. A entrega da documentação relativa à Avaliação de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o 
Título não será eliminado do Processo Seletivo.  
8.2. As demais recomendações pertinentes à entrega dos documentos de Títulos devem ser observadas no Capítulo 7 
do Edital Nº 01/2017 de Abertura do Processo Seletivo. 
9. Durante a realização das Provas não será permitida a permanência de acompanhantes nos locais designados.  
9.1. Exceção aberta somente à candidata que estiver amamentando. Sendo assim, será necessária a presença de 
acompanhante, maior de 18 anos, que ficará em dependência indicada pela coordenação do certame e será 
responsável pela guarda da criança.  
9.2. O acompanhante que ficará responsável pela criança se submeterá a todas as normas constantes no Edital do 
certame, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular, bem como deverá apresentar um dos 
documentos previstos no subitem 4. deste Edital para acessar e permanecer no local designado.  
9.3. Caso não haja a presença de acompanhante responsável pela criança, a candidata não realizará a respectiva 
etapa do Processo Seletivo, ficando, automaticamente, excluída do certame. 
10. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não 
poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Processo Seletivo. 
10.1. Reserva-se ao Coordenador do Processo Seletivo designado pelo INSTITUTO ÁGUIA, o direito de excluir da 
sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das 
provas. 

10.2. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 
11. Os candidatos deverão observar, também, as normas e os procedimentos para a realização da prova, 
estabelecidos no Edital Nº 01/2017 de Abertura do Processo Seletivo, disponibilizado no endereço eletrônico do 
INSTITUTO ÁGUIA (www.institutoaguia.org.br). 

 
ANEXO I 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA 
  
EDITAL ABERTURA PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2017 
 
DATA DA PROVA: 17/09/2017 
 
INTERVALO ALFABÉTICO DE CANDIDATOS POR CARGO - MATUTINO 
 
CIDADE DE PROVA: 01 – ANGATUBA 
LOCAL DE PROVA: 
ESCOLA 001M - E.E. DOUTOR FORTUNATO DE CAMARGO 
RUA IRMÃOS BASILE, Nº 527 
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 18240-000  
 
201 – Cuidador  

De: ALINE DE CÁSSIA LARA 
Até: ZÉLIA MARIA DA SILVA 
 
202 - Técnico de Enfermagem de Residência Terapêutica 

De: ALESSANDRA APARECIDA TRINDADE 
Até: VERÔNICA DE FÁTIMA BRÉSIO 

 
INTERVALO ALFABÉTICO DE CANDIDATOS POR CARGO - VESPERTINO 
 
CIDADE DE PROVA: 01 – ANGATUBA 
LOCAL DE PROVA: 
ESCOLA 001T - E.E. DOUTOR FORTUNATO DE CAMARGO 
RUA IRMÃOS BASILE, Nº 527 
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 18240-000  

 
301 – Assistente Social 
De: ANA PAULA ARAUJO 
Até: VILMA DA COSTA CRUZ 
 
302 - Farmacêutico  
De: ANA LÚCIA ORSI 
Até: TATIANE DE OLIVEIRA SANTOS PEREIRA 
 
303 – Psicólogo 
De: AMANDA DE ALMEIDA TONUSSI 
Até: VITOR FANTINI PINTO  

 
LUIZ ANTÔNIO MACHADO 

Prefeito Municipal de Angatuba 


