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COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ 
EDITAL 01/2010 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO 
CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
A COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ torna público a CONVOCAÇÃO dos candidatos 
inscritos na SELEÇÃO PÚBLICA para a realização das PROVAS OBJETIVAS, nos termos do Edital 001/2010, de acordo com as 
seguintes orientações e escalonamento: 

 
DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS: 05 DE DEZEMBRO DE 2010 (DOMINGO) 

LOCAL: UNIESP – RUA DELFIM MOREIRA, 40 – CENTRO – SANTO ANDRÉ 
 

COD CARGO INSCRITOS HORÁRIO 
01 AJUDANTE DE COZINHA 496 9 HORAS 
02 COPEIRA (O) HOSPITALAR 131 9 HORAS 
03 COZINHEIRO I 61 9 HORAS 
04 MERENDEIRA(O) 1104 14 HORAS 
05 MOTORISTA 281 9 HORAS 
06 SERVENTE GERAL 139 9 HORAS 

 
1. Para os candidatos que se inscreveram para mais de um cargo: 
Os candidatos que se inscreveram para mais de um cargo (máximo dois cargos) cujas provas foram escalonadas para o mesmo 
horário, realizarão as provas exclusivamente na Sala  01, sendo‐lhes concedido tempo adequado para a realização dessas 
provas.  
 
2. Candidatos inscritos como pessoas portadoras de deficiência que tiveram suas inscrições deferidas, de acordo com o que 
determina o Edital 001/2010:  
Os candidatos inscritos como pessoas portadoras de deficiência cujas inscrições, nesta condição foram deferidas e que  
declararam a necessidade de condição especial para a realização da prova deverão dirigir‐se à Coordenação do local 
determinado para realização da mesma com antecedência de 30 (trinta) minutos da hora marcada para o fechamento dos 
portões.  
 
Candidatas inscritas que tiveram suas inscrições deferidas como portadoras de deficiência, nos termos do Edital 01/2010: 
 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO CARGO 
651092 LUCIANA FERREIRA DE MORAIS 00000440557380 004 Merendeira(o) 
651925 MARCIA APARECIDA SAMPAIO DOS SANTOS 00000211530347 004 Merendeira(o) 

 
3. Para todos os candidatos inscritos: 
Nos termos do Edital no. 001/2010: 
 

a) Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora do local, data e horário determinado. Não serão admitidas 
solicitações, anteriores ou posteriores, de aplicação de provas em local, dia e horário fora dos preestabelecidos, sendo 
recomendável que o local de sua respectiva prova seja visitado com antecedência. 
 

b) Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula Oficial de Identidade ou Carteira expedida por 
Órgão ou Conselho de Classe ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de Certificado de Reservista. Como não ficará retido, 
será exigido a apresentação do original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. O documento deve estar em perfeito 
estado de conservação, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 

c) Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada, munidos 
de cartão de identificação (comprovante de inscrição) e de um dos documentos citados no item anterior, caneta 
esferográfica azul ou preta, lápis preto n° 2 e borracha. Os portões do local de realização das provas serão fechados 
impreterivelmente no horário determinado.   
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d) Os candidatos só poderão se ausentar do recinto de provas após 30 (trinta) minutos do início das mesmas.  
 

e) Objetivando garantir a lisura e a idoneidade da Seleção Pública – o que é de interesse público e, em especial, dos 
próprios candidatos – bem como sua autenticidade, poderá ser solicitado aos candidatos, quando da aplicação das 
provas, a autenticação digital da Folha de Respostas Definitiva, personalizada. 

 
f) Qualquer dúvida relacionada à questão da prova poderá ser registrada em impresso próprio (Folha de Ocorrência), 

fornecido pela autoridade competente da sala, no decorrer da prova. 
 

g) O tempo máximo para realização das provas objetivas, incluindo o preenchimento de gabarito, será de 3 (três) horas. 
 
 

Santo André, 27 de novembro de 2010. 
 
 
 
 


