
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL ‐ USCS 
EDITAL 01/2011 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO  
 
 
A Universidade Municipal de São Caetano do Sul ‐ USCS torna público a CONVOCAÇÃO dos 
candidatos inscritos no PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO para o emprego/função de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para a realização das 
Provas Objetivas, de acordo com as seguintes orientações: 
 
DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS: 20 DE FEVEREIRO DE 2011 (DOMINGO) 
LOCAL – UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL – USCS – AVENIDA GOIAS 
3.400 – BARELONA – SÃO CAETANO DO SUL 
HORÁRIO: 09 HORAS 
 
Para todos os candidatos inscritos: 
Nos termos do Edital: 
 
a) Não serão admitidas solicitações, anteriores ou posteriores, de aplicação de provas em local, 
dia e horário fora dos preestabelecidos. 
b) Somente será admitido à sala de prova 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. 
d) Não serão computadas questões não assinaladas, ou assinaladas a lápis ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legivel. 
e) A prova terá duração de 3 horas, incluindo, nesse período a transcrição das respostas para a 
folha de respostas definitiva e elaboração da redação. 
 
 
 

São Caetano do Sul 17 de fevereiro de 2011 

 

 

Professor Dr. Silvio Augusto Mnciotti 
Reitor 

 

 


