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EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO AND RÉ S.A  
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 

Concurso Público - Edital № 01/2011 
 

 
A Empresa Municipal de Habitação Popular de Santo André S/A, doravante 
denominada EMHAP, torna pública a CONVOCAÇÃO  dos candidatos inscritos no 
Concurso Público 01/2011 para os empregos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO III e 
ENGENHEIRO CIVIL II 
 
As provas serão realizadas no dia 03 de Julho de 2011 (domingo)  
 
Local – EMEIEF Carlos Drummond de Andrade – Rua Hatsuey Motomura s/nº - 
Bairro Silveira – Santo André 
(Referência – próximo à Av. Dom Pedro I ou Colégio Particular São José) 
 
Horário de Abertura dos Portões – 9 horas 
Horário de Fechamento dos Portões – 9 horas e 30 mi nutos. 
 
Instruções Gerais.  
 
1. A prova objetiva, terá duração de 03 (três) horas  
 
2. Não serão admitidas solicitações de mudança de local de provas, nem de dias e 

horários pré-estabelecidos, qualquer que seja o motivo alegado. 
 
3. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de 

documento de identificação oficial com foto, tais como Cédula oficial de identidade 
ou Carteira nacional de habilitação, com foto, ou Carteira expedida por órgão ou 
conselho de classe ou Carteira de trabalho e previdência social ou Certificado de 
reservista ou Passaporte. 
3.1. Será exigida a apresentação do documento original, devendo estar em perfeito 

estado de conservação de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato; 

3.2. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que 
autenticadas, ou quaisquer outros documentos diferentes dos anteriormente 
definidos, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 

 
4. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta) 

minutos antes do horário marcado, munidos do comprovante de inscrição, de um 
dos documentos citados no item 3, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto 
n.º 2 e borracha. 

 
5. Os candidatos só poderão se retirar do recinto de provas após o decurso de 01 

(uma) hora e meia do início efetivo das mesmas. 
 
6. Após o início e término da prova, não será permitida a permanência de pessoas 

não autorizadas previamente, no local delimitado. 
 
7. Em hipótese alguma haverá segunda chamada, vistas, revisão de provas ou de 

resultados, seja qual for o motivo alegado.  
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8. O candidato poderá informar-se quanto à sala onde realizará sua prova através 
das listas que serão afixadas no local ou através do site www.ibamsp-
concursos.org.br no link “área do candidato” 

 
9. Editais na íntegra no site www.ibamsp-concursos.org.br 
 
10. Recomenda-se conhecer o local com antecedência. 
 

Santo André, 22 de junho de 2011. 
 

OMAR LOPES DOS SANTOS 
SUPERINTENDENTE 

 
 


