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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO 01/2011  

 

A Prefeitura de São Sebastião, através da Secretaria Municipal de Educação e, nos termos da legislação 
vigente, torna pública a CONVOCAÇÃO  dos candidatos inscritos no Processo Seletivo 01/2011 para a 
realização das provas objetivas. 

 

As provas serão realizadas no dia 29 de janeiro de 2012  no local e horários abaixo: 

 

Empregos Local / Horário 

Professor de Educação Básica I – Educação Infantil e 
Ensino Fundamental séries iniciais 

Professor de Educação Básica I – Educação Infantil e 
Ensino Fundamental séries iniciais – PROJETO DE 
ATENDIMENTO EM ÁREA DE DIFICIL ACESSO – 
COMUNIDADE ISOLADA DA ILHA MONTÃO DO TRIGO 

Professor de Educação Básica I – Intérprete de Libr as 

Professor de Educação Básica I – Educação Infantil e 
Ensino Fundamental séries iniciais – Educação Espec ial 
 

 
Local - Faculdade São Sebastião – 
(FASS) - Rua Agripino José do 
Nascimento, 177 - Vila Amélia 
 
Abertura dos portões – 8 horas 
Fechamento dos Portões – 8h30min. 

 

Professor de Educação Básica II - Séries Finais: Ciências; 
Educação Artística; Geografia; História; Inglês; Lí ngua 
Portuguesa; Matemática 

Professor de Educação Básica II – Intérprete de Lib ras 

Professor de Educação Física  

 
Local - Faculdade São Sebastião – 
(FASS) - Rua Agripino José do 
Nascimento, 177 - Vila Amélia 
 
Abertura dos portões – 13 horas 
Fechamento dos Portões – 13h30min. 
 

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. 
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Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, vista ou repetição de prova ou ainda, 
aplicação da prova em outra data ou horários diferentes dos divulgados no Edital de 
Convocação. 

O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha. 

O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, 
manter desligado qualquer aparelho eletrônico que e steja sob sua posse, incluindo os 
sinais de alarme e os modos de vibração e silencios o.  

O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos 
sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, 
calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, poderá implicar em exclusão do candidato 
do Certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será 
distribuído pelo IBAM. 

Tempo de duração das provas – 3 horas. 

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”  

São Sebastião, 17 de janeiro de 2012. 
 


