CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010910
NOME: ABADIA VALERIA JULIANO GUEDES PINTO
RG: 284823521
CPF: 187.768.778-25
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 1

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010059
NOME: ADAILDES CRISTINO PEREIRA
RG: 572543645
CPF: 029.232.746-36
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 2

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010057
NOME: ADELAIDE SENA DA SILVA
RG: 549793367
CPF: 300.709.882-34
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 3

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010672
NOME: ADRIANA AUGUSTO BARGAS
RG: 230205264
CPF: 102.046.808-40
CARGO: PEB II INGLÊS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 4

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011043
NOME: ADRIANA CRISTINA BORDIGNON RECHE
RG: 293050648
CPF: 277.981.968-54
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 5

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010673
NOME: ADRIANA JORGE DE SOUZA
RG: 162460752
CPF: 251.772.788-08
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 6

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010859
NOME: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA VALK DE SOUZA
RG: 219819191
CPF: 138.095.628-58
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 7

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010103
NOME: ADRIANA RODRIGUES BUENO
RG: 421754230
CPF: 332.545.108-01
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 8

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010289
NOME: ADRIANA SIMONE CORREA
RG: 276139902
CPF: 156.990.428-65
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 9

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010485
NOME: ADRIANACAMACHOBARRETO
RG: 273275586
CPF: 182.056.388-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 10

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010352
NOME: ADRIANI RODRIGUES DE OLIVEIRA ANDRADE
RG: 231570016
CPF: 154.586.988-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 11

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010291
NOME: ADRIANO MANOEL LEITE BRAZ
RG: 427730314
CPF: 347.425.598-35
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 12

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010396
NOME: ADRIANO SILVA RESENDE
RG: MG11620497
CPF: 070.806.566-05
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 13

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010990
NOME: ADRIEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO
RG: 447171276
CPF: 366.285.078-82
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 14

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010229
NOME: ALDENIR FREIRES LIMA DA SILVA
RG: 280873657
CPF: 309.815.038-61
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 15

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010658
NOME: ALDENIR GERALDA DO NASCIMENTO
RG: 323073918
CPF: 277.115.598-28
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 16

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010671
NOME: ALESSANDRA DE CARVALHO KONGSRENTER
RG: 413264986
CPF: 373.746.128-77
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 17

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010587
NOME: ALESSANDRA PANHOCA MARTINS
RG: 22230487X
CPF: 120.835.688-77
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 18

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010981
NOME: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS
RG: 251757006
CPF: 182.164.078-07
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 19

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010967
NOME: ALESSANDRA PIRANI DE SOUZA
RG: 22943339X
CPF: 184.244.008-01
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 20

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010711
NOME: ALESSANDRO CAMARGO GOUVEA
RG: 349954070
CPF: 289.296.908-58
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 21

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010989
NOME: ALESSANDRO SANTANA MARTINS
RG: 40512045X
CPF: 324.080.718-10
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 22

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010811
NOME: ALEX SANTOS DA SILVA
RG: 465003977
CPF: 374.695.158-52
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 23

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010354
NOME: ALEXANDRA APARECIDA PEREIRA
RG: 262954886
CPF: 204.579.898-40
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 24

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010877
NOME: ALEXANDRA MARIA DA CUNHA SILVA AGOSTINHO
RG: 551784775
CPF: 030.495.354-74
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 25

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010310
NOME: ALEXANDRA REGINA PINTO
RG: 282287036
CPF: 195.665.118-76
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 26

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010213
NOME: ALEXANDRE GOMES DE ABREU
RG: 430035007
CPF: 350.190.138-03
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 27

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010313
NOME: ALEXSANDRA FERNANDES DE SOUZA
RG: 403102698
CPF: 306.224.038-50
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 28

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010117
NOME: ALIETE FRANCISCA DA COSTA
RG: 181782716
CPF: 073.390.768-75
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 29

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010718
NOME: ALINE DE LIMA RODRIGUES
RG: 456093424
CPF: 340.460.938-70
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 30

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010089
NOME: ALINE PEREIRA DE SOUSA
RG: 492555679
CPF: 430.713.538-55
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 31

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010259
NOME: ALINE SANT´ ANA LOBO CASTELLÃO
RG: 427305949
CPF: 340.398.388-90
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 32

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010651
NOME: ALISSON FERREIRA SIMÕES DA SILVA
RG: 280419922
CPF: 266.250.018-21
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 33

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010506
NOME: ALMERINDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
RG: 59667382
CPF: 108.111.858-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 34

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010157
NOME: AMANDA FIRMIANO DE ÁVILA MONTEIRO MORAES
RG: 225386550
CPF: 292.462.648-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 35

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010593
NOME: ANA BARBOSA CANGUSSU SOUZA
RG: 367704419
CPF: 331.591.458-32
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 36

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010965
NOME: ANA BEATRIZ DE CARVALHO BUENO
RG: 247166029
CPF: 412.566.466-87
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 37

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010442
NOME: ANA CELIA FERNANDES COSTA
RG: 23153064X
CPF: 108.091.858-22
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 38

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010149
NOME: ANA CÉLIA GIATTI
RG: 16342823
CPF: 137.644.158-60
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 39

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010570
NOME: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS
RG: 432336710
CPF: 344.417.098-03
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 40

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010829
NOME: ANA CLÁUDIA RODRIGUES NILSON BUENO DE OLIVEIRA
RG: 429156893
CPF: 347.836.568-60
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 41

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010205
NOME: ANA FLÁVIA GOMES
RG: 296987943
CPF: 304.525.408-01
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 42

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010314
NOME: ANA JULIA MOUTINHO FERNANDES DA SILVA
RG: 165698755
CPF: 095.040.598-13
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 43

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010373
NOME: ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO.
RG: 452089062
CPF: 301.690.408-01
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 44

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010414
NOME: ANA PAULA DE LIMA SILVA
RG: 433003145
CPF: 329.847.108-94
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 45

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010505
NOME: ANA PAULA DE MORAES
RG: 242304680
CPF: 181.997.248-89
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 46

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010390
NOME: ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RG: 364395114
CPF: 920.802.515-20
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 47

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010488
NOME: ANA REGINA SANITÁ LEPSCHIS
RG: 205487397
CPF: 141.447.418-00
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 48

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010173
NOME: ANALEIA GOMES MORELI
RG: 444636018
CPF: 332.686.628-38
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 49

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010964
NOME: ANDERSON VIEIRA MIRANDA
RG: 271477040
CPF: 285.208.128-80
CARGO: PEB II INGLÊS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 50

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010986
NOME: ANDRÉ LUIS DI SANTI CORREA DA SILVA
RG: 273097751
CPF: 250.680.948-11
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 51

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010241
NOME: ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA
RG: 329231881
CPF: 313.440.718-30
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 52

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010894
NOME: ANDRÉ VICENTE MARQUES DOS SANTOS
RG: 353451551
CPF: 292.470.938-56
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 53

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010781
NOME: ANDREA ALEXANDRE DE MORAES
RG: 266449542
CPF: 259.939.518-69
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 54

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010555
NOME: ANDREA CRISTINA EDUARDO DE OLIVEIRA
RG: 246751149
CPF: 158.701.508-09
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 55

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010956
NOME: ANDREA NAVES DOS SANTOS SILVA
RG: 11813279
CPF: 054.641.336-66
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 56

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010971
NOME: ANDRÉA SAUERBRONN DE ALMEIDA BARBOSA
RG: 177685967
CPF: 173.867.248-45
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 57

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011025
NOME: ANDRÉIA DA SILVA CARVALHO
RG: 234310261
CPF: 168.268.378-89
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 58

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010098
NOME: ANDRÉIA SILVA RODRIGUES
RG: 323380141
CPF: 281.486.688-50
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 59

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010686
NOME: ANDRESA BEATRIZ CANDIDO
RG: 41915436X
CPF: 434.742.188-59
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 60

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010127
NOME: ANDRESSA VAZ DE LIMA
RG: 482094825
CPF: 403.940.468-89
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 61

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010865
NOME: ANESIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
RG: 13953662
CPF: 021.583.598-03
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 62

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010936
NOME: ANGELA ALVES MARTINS
RG: 558131712
CPF: 872.809.066-72
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 63

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010836
NOME: ANGELA MARIA DE CARVALHO
RG: 45178503
CPF: 310.899.148-57
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 64

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010106
NOME: ANGELA MARIA GARCIA RODRIGUES
RG: 16511230
CPF: 056.025.558-62
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 65

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011058
NOME: ANGELA PIVA DA COSTA
RG: 266953621
CPF: 273.971.638-90
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 66

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010498
NOME: ANGÉLICA BELOTTO DE OLIVEIRA
RG: 473724790
CPF: 394.155.428-02
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 67

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010706
NOME: ANGELICA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA
RG: 486390731
CPF: 369.599.308-12
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 68

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010823
NOME: ANITA CADORIM SANTOS
RG: 438177162
CPF: 321.804.178-37
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 69

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010810
NOME: ANJELA MARIA REFERINO LEÃO
RG: 588882094
CPF: 628.711.614-53
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 70

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010247
NOME: ANNILEIA ANTUNES GOMES PERETE DOS SANTOS
RG: 39002241X
CPF: 306.627.328-80
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 71

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010182
NOME: ANTONIA REGINA GONÇALVES MOREIRA
RG: 43117250X
CPF: 346.039.848-55
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 72

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010220
NOME: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DO PRADO
RG: 13028791X
CPF: 088.685.288-94
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 73

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010944
NOME: ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
RG: 276509985
CPF: 214.741.958-30
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 74

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010172
NOME: APARECIDA BERNARDINA DA SILVA CAMARGO
RG: 18947762
CPF: 154.921.728-32
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 75

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011042
NOME: APARECIDA DE CÁSSIA F S DE AQUINO PEREIRA
RG: 292573467
CPF: 278.944.638-50
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 76

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010365
NOME: APARECIDA DE JESUS REZENDE DE ALMEIDA
RG: 12877096X
CPF: 142.154.878-03
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 77

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010092
NOME: APARECIDA DONIZETE DARIO GONÇALVES
RG: 137526684
CPF: 274.142.188-99
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 78

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010751
NOME: APARECIDA FERNANDA DA SILVA AGOSTINHO
RG: 341928033
CPF: 222.078.908-05
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 79

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010537
NOME: APARECIDA VIEIRA DA ROCHA
RG: 161263884
CPF: 068.711.748-85
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 80

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010813
NOME: ARIANE CAROLINE SARTI
RG: 457781233
CPF: 348.040.098-17
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 81

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010326
NOME: ARLETE DA CONCEIÇÃO ALVES
RG: 26644993
CPF: 016.132.178-03
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 82

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010739
NOME: ARSSUELE JOSE DIAS
RG: 264599329
CPF: 629.327.211-00
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 83

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010300
NOME: AUREA FERREIRA GOMES CRUZ
RG: 23432997X
CPF: 706.486.468-15
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 84

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010831
NOME: AUZENI BATISTA ROCHA
RG: 328669131
CPF: 047.006.028-05
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 85

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010487
NOME: BARBARA CALOI
RG: 320397555
CPF: 311.973.558-20
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 86

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010560
NOME: BIANCA MONTEIRO ESTINA MUNHOZ
RG: 293628701
CPF: 982.915.211-15
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 87

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010627
NOME: BRÍGIDA CRISTIANE OLIVEIRA
RG: 474386521
CPF: 397.809.508-42
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 88

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010818
NOME: BRUNA CAROLINA PEREIRA DE PAULA
RG: 401193378
CPF: 371.066.838-76
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 89

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010422
NOME: BRUNA MOTA DOS SANTOS
RG: 469645465
CPF: 355.494.068-29
CARGO: PEB II INGLÊS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 90

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010597
NOME: BRUNA NUNES CORDEIRO
RG: 326005699
CPF: 222.878.808-28
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 91

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010273
NOME: BRUNA SOARES DE SILVA MACHADO
RG: 418676604
CPF: 319.911.938-74
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 92

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011008
NOME: BRUNO ANDRÉ SCARPIM
RG: 436962548
CPF: 369.161.248-22
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 93

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010435
NOME: CAMILA APARECIDA ALVES
RG: 490445044
CPF: 412.445.518-64
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 94

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010791
NOME: CAMILA DE CARVALHO
RG: 444638052
CPF: 301.177.648-25
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 95

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010641
NOME: CAMILA FERREIRA
RG: 429736563
CPF: 312.799.918-60
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 96

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010441
NOME: CAMILA MARIA MOLIANI
RG: 413268974
CPF: 339.842.258-65
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 97

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010230
NOME: CAMILA ROBERTA GODOY
RG: 430945450
CPF: 339.757.568-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 98

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010293
NOME: CARLA ADRIANA MASSUCI DUARTE
RG: 261416145
CPF: 151.304.668-37
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 99

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010482
NOME: CARLA DE BASTOS PADOVANI
RG: 255530481
CPF: 126.918.618-30
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 100

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010432
NOME: CARLA RENATHA GEROMEL
RG: 302320519
CPF: 215.380.168-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 101

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010358
NOME: CARLEANA SALUSTIANO DA SILVA ROCHA
RG: 532253619
CPF: 029.534.904-26
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 102

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011013
NOME: CARLOS EDUARDO VICTOR VEGNADUZZI
RG: 259778990
CPF: 277.156.338-01
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 103

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010306
NOME: CAROLINA DE FREITAS
RG: 42967935X
CPF: 361.769.378-41
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 104

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010777
NOME: CAROLINA TIEMI MIZUNO MENESES
RG: 44235258X
CPF: 330.840.908-90
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 105

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010169
NOME: CAROLINE DE SOUZA LUCAS OLIVEIRA
RG: 482325112
CPF: 414.164.358-08
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 106

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010121
NOME: CÁSSIA MAIA DA SILVA
RG: 403102972
CPF: 343.738.568-26
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 107

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010419
NOME: CASTURINA DA LUZ FELIX SILVA
RG: 391171653
CPF: 698.692.359-72
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 108

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010674
NOME: CECILIA LAURENTINO DOS SANTOS
RG: 249424551
CPF: 155.740.768-10
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 109

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010950
NOME: CÉLIA GONZAGA
RG: 28170143X
CPF: 178.132.978-81
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 110

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010134
NOME: CELIA MARIA GONÇALVES
RG: 10410774
CPF: 036.876.938-05
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 111

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010664
NOME: CÉLIA MARIA RODRIGUES
RG: 288621931
CPF: 277.160.058-71
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 112

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010617
NOME: CÉLIA REGINA ANDRADE SILVA
RG: 246062800
CPF: 061.882.728-58
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 113

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010930
NOME: CHARLES APARECIDO DA SILVA
RG: 243990364
CPF: 166.160.728-43
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 114

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010738
NOME: CHISLAINE CHALES DIAS
RG: 400857303
CPF: 330.747.678-55
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 115

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010742
NOME: CHRISTIAN DE JESUS GONÇALVES DOS SANTOS
RG: 362499986
CPF: 245.733.148-06
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 116

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010770
NOME: CICERA VANESSA DOS SANTOS SILVA
RG: 57857018
CPF: 074.460.534-29
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 117

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010147
NOME: CINTHIA LUCÍLIA PINTO
RG: 433776225
CPF: 310.799.698-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 118

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010514
NOME: CÍNTIA MARA CANESIN
RG: ´239323051
CPF: 168.570.498-07
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 119

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010060
NOME: CINTIA PEREZ
RG: 202317213
CPF: 137.904.018-38
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 120

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011016
NOME: CIRLENE BISPO DE JESUS EUGENIO
RG: 26786811X
CPF: 266.961.748-42
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 121

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010656
NOME: CLAUDETE APARECIDA GUIMARÃES
RG: 227874134
CPF: 190.422.048-77
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 122

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010184
NOME: CLAUDIA APARECIDA DOMINGUES ROCHA
RG: 230030154
CPF: 172.788.348-99
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 123

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010800
NOME: CLÁUDIA BETARELLI
RG: 33437764X
CPF: 310.038.588-80
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 124

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011010
NOME: CLÁUDIA EDITH DE ASSIS BONIFACIO MOREIRA
RG: 25047864X
CPF: 261.127.048-11
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 125

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010226
NOME: CLAUDIA JORGE DE LACERDA
RG: 268638032
CPF: 252.273.918-23
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 126

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010802
NOME: CLAUDIA KARINE MEINKE
RG: 582871591
CPF: 780.699.550-15
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 127

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010880
NOME: CLAUDIA LOPES DA COSTA
RG: 27016236
CPF: 119.397.008-33
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 128

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010906
NOME: CLAUDIA SOARES DA SILVA
RG: 456488662
CPF: 331.317.808-19
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 129

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010413
NOME: CLAUDINÉA MAGNUSSON FRANCO DA CRUZ
RG: 163870275
CPF: 095.870.728-63
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 130

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010142
NOME: CLEONISE SENA SOBRAL
RG: 557227392
CPF: 007.085.445-92
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 131

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010460
NOME: CRISLAINE MARQUES
RG: 438138429
CPF: 337.020.698-60
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 132

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010862
NOME: CRISTIANE DE FÁTIMA LEITE SANTOS
RG: 290335000
CPF: 268.650.268-10
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 133

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010581
NOME: CRISTIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO DE SOUZA
RG: 301383510
CPF: 295.583.838-13
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 134

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010580
NOME: CRISTIANE FERNANDA DIONISIO
RG: 337478806
CPF: 286.440.808-22
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 135

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010218
NOME: CRISTIANE PINTO ALVES
RG: 301737666
CPF: 275.604.948-46
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 136

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010827
NOME: CRISTIANE REGINA RODRIGUES DA CRUZ
RG: 281042731
CPF: 214.110.628-17
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 137

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010148
NOME: CRISTIANE ROBERTA DE LIMA
RG: 27422639X
CPF: 169.528.168-36
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 138

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010667
NOME: CRISTINA FILOMENA BAIZI BOARO
RG: 336850189
CPF: 214.363.118-96
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 139

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010292
NOME: DAIANA FELICIANO BARBOSA DA SILVA
RG: 471563675
CPF: 397.333.308-41
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 140

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010281
NOME: DAIANE DO ROSARIO LOPES ZAMBANNINI
RG: 465304503
CPF: 398.270.538-09
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 141

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010457
NOME: DAIANE FRANCIELLI DA SILVA
RG: 263438739
CPF: 304.479.828-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 142

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010066
NOME: DAIANE SILVIA CORREA CARVALHO
RG: 291630893
CPF: 213.369.568-01
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 143

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010793
NOME: DALIRA GIATTI CONDE GODINHO
RG: 40977389X
CPF: 334.485.868-89
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 144

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010681
NOME: DANIELA CRISTINA COLETO
RG: 418673974
CPF: 338.050.338-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 145

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010337
NOME: DANIELA CRISTINA GEORGETTI MAZZARO
RG: 465267038
CPF: 382.433.888-26
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 146

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010144
NOME: DANIELA CRISTINA NARDI
RG: 309619890
CPF: 158.509.838-80
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 147

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010564
NOME: DANIELA DE OLIVEIRA RODRIGUES
RG: 469535660
CPF: 343.845.448-39
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 148

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010210
NOME: DANIELA GRANDIN HOFFMAN ALVAREZ
RG: 408160718
CPF: 349.595.658-10
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 149

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010962
NOME: DANIELA SIQUEIRA CAMPOI MOREIRA
RG: 29033312X
CPF: 283.781.838-07
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 150

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010428
NOME: DANIELE GONZALES SANTOS
RG: 413101083
CPF: 353.257.158-79
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 151

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010156
NOME: DANIELLE FALLER DE SOUSA
RG: 551900842
CPF: 013.425.246-24
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 152

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010503
NOME: DANILA ELOYSE ALEXANDRE DUARTE
RG: 336465397
CPF: 266.183.588-17
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 153

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010122
NOME: DÉBORA APARECIDA DA SILVA
RG: 298449936
CPF: 256.545.698-05
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 154

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010848
NOME: DEBORA KARINY XAVIER BARBOSA
RG: MG10271155
CPF: 034.021.886-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 155

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010526
NOME: DÉBORA LEAL DA SILVA
RG: 415032039
CPF: 343.348.968-80
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 156

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010500
NOME: DEBORA MARTINS JERONIMO DA SILVA
RG: 414102769
CPF: 304.444.518-38
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 157

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010698
NOME: DÉBORA REGINA ALVES
RG: 415334974
CPF: 080.959.566-43
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 158

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010600
NOME: DEISE DE
RG: 278425148
CPF: 267.065.838-55
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 159

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011028
NOME: DEISE HELEN FERREIRA DE SOUZA
RG: 277239515
CPF: 269.607.478-05
CARGO: PEB II INGLÊS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 160

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010401
NOME: DEISE LADEIRA
RG: 176122400
CPF: 070.942.498-10
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 161

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010565
NOME: DENISE HELENA TAVARES DE BIAGI
RG: 292573625
CPF: 273.369.048-58
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 162

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010798
NOME: DENISE URBANO FERREIRA DE SOUZA MACEDO
RG: 321581854
CPF: 275.479.218-09
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 163

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010533
NOME: DEONETE APARECIDA MARQUES HERRMANN
RG: 121957512
CPF: 044.377.978-33
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 164

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010972
NOME: DIANE RODRIGUES NILSON
RG: 479183132
CPF: 359.349.548-14
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 165

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010458
NOME: DIEGO LIMA SOARES
RG: 403634866
CPF: 362.298.588-78
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 166

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010417
NOME: DILMA FREIRE DOS SANTOS
RG: 101753895
CPF: 245.895.078-70
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 167

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010789
NOME: DIRCE MARIA ALCANTARA DE OLIVEIRA
RG: 135444482
CPF: 010.836.998-65
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 168

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010322
NOME: DORISLEIA FERREIRA BRITO
RG: 417451702
CPF: 341.432.528-48
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 169

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010465
NOME: DOUGLAS DIEGO PALMEIRA ROCHA
RG: 471377077
CPF: 386.032.038-65
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 170

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010589
NOME: EDIJANE BATISTA DE LIMA OLIVEIRA
RG: 495926188
CPF: 312.601.188-86
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 171

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010576
NOME: EDILENE APARECIDA DE JESUS
RG: 579953348
CPF: 991.361.981-53
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 172

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010712
NOME: EDILENE PEREIRA DOS SANTOS
RG: 539006804
CPF: 032.242.666-94
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 173

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010244
NOME: EDILEUZA LEMOS DIAS RODRIGUES
RG: 382584491
CPF: 699.343.809-78
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 174

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010644
NOME: EDILMA RAMOS DA SILVA SANTOS
RG: 384542943
CPF: 670.724.535-04
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 175

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010346
NOME: EDINA DA SILVA ANDRADE
RG: 412354615
CPF: 373.568.658-31
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 176

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010710
NOME: EDINA FÁTIMA RODRIGUES
RG: 194443516
CPF: 087.647.078-90
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 177

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010788
NOME: EDINALDA DA SILVA
RG: 323963870
CPF: 294.234.598-54
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 178

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010256
NOME: EDINÉIA DE SOUZA SANTOS
RG: 273646710
CPF: 255.598.388-02
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 179

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011022
NOME: EDIROSE DA SILVA FRANÇA SANTOS
RG: 331486350
CPF: 272.475.678-99
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 180

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011004
NOME: EDMILSON ALVES ROSÁRIO JÚNIOR
RG: 425459111
CPF: 226.653.188-30
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 181

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010933
NOME: EDNA RODRIGUES MAGALHÃES
RG: 275788559
CPF: 150.016.458-90
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 182

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010254
NOME: EDNA RONICE CRUZ MARTINS
RG: 323246965
CPF: 287.379.788-61
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 183

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010652
NOME: EDNA ROSA MOREIRA DOURADO
RG: 216571844
CPF: 215.911.758-79
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 184

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010719
NOME: EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS
RG: 19496712
CPF: 102.609.138-12
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 185

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010370
NOME: EDSON HENRIQUE GONÇALVES ORFEI
RG: 420146295
CPF: 308.926.738-18
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 186

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010588
NOME: EDUARDO GOMES CRUZ DE ANDRADE
RG: 308385184
CPF: 215.593.868-35
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 187

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010901
NOME: EDVALDO DE SOUZA
RG: 219459071
CPF: 080.301.848-75
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 188

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010830
NOME: ELAINE CEZARIO DOS SANTOS LACERDA
RG: 558877618
CPF: 040.442.559-38
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 189

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010968
NOME: ELAINE DE ANGELIS
RG: 323064851
CPF: 279.407.528-47
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 190

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010305
NOME: ELAINE DO NASCIMENTO ROCHA
RG: 286492787
CPF: 306.490.828-69
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 191

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010715
NOME: ELANIA PINTO PEREIRA
RG: 408163434
CPF: 318.040.038-24
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 192

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010353
NOME: ELDIVANICE MENDES DE OLIVEIRA
RG: 349273807
CPF: 034.073.636-48
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 193

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010382
NOME: ÉLEN PRISCILA DE SOUZA
RG: 416006115
CPF: 364.369.468-70
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 194

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010356
NOME: ELIANA DE CAMPOS AGUIAR CLEMENTE
RG: 231546105
CPF: 154.586.758-51
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 195

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010969
NOME: ELIANA DOMINICI
RG: 262439244
CPF: 260.063.208-51
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 196

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010090
NOME: ELIANA MARIA MARTINIANO
RG: 282645615
CPF: 158.701.318-55
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 197

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010605
NOME: ELIANA MARIN DA SILVA CRUZ
RG: 335962725
CPF: 280.328.578-93
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 198

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010501
NOME: ELIANA PEREIRA GIL
RG: 274457477
CPF: 270.103.728-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 199

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010466
NOME: ELIANA SOARES DA SILVA COSTA
RG: 537551141
CPF: 045.047.834-36
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 200

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010573
NOME: ELIANA VIEIRA DA SILVA
RG: 527796050
CPF: 957.646.074-34
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 201

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010932
NOME: ELIANE DA SILVA VIEIRA
RG: 334094057
CPF: 289.828.738-56
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 202

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010276
NOME: ELIANE FARIA MATARAZZO LIMA
RG: 296548546
CPF: 287.782.728-31
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 203

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010499
NOME: ELIANE FELICIO DA SILVA
RG: 410089175
CPF: 323.848.198-36
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 204

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010884
NOME: ELIANI ESTEVÃO
RG: 347802977
CPF: 223.496.678-71
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 205

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010688
NOME: ELIAS FERREIRA PINTO
RG: 212161969
CPF: 111.045.278-04
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 206

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010263
NOME: ELISABETE DE CAMPOS MARCIANO
RG: 279150106
CPF: 260.916.248-06
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 207

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010476
NOME: ELISANDRA INACIO CERYNO FERRÃO
RG: 287589225
CPF: 180.684.498-25
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 208

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010853
NOME: ELISANDRA VALERIA DO NASCIMENTO
RG: 283077463
CPF: 267.757.568-01
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 209

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010472
NOME: ELISÂNGELA APARECIDA DE CAMPOS BUSSOLLI
RG: 305370212
CPF: 265.580.448-11
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 210

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010881
NOME: ELISANGELA DE SENA SOBRAL PIVA
RG: 556483777
CPF: 015.890.015-40
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 211

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010409
NOME: ELISÂNGELA PINHEIRO NOBRE
RG: 335870880
CPF: 288.720.988-40
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 212

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010349
NOME: ELISÂNGELA RAQUEL DE MENDONÇA
RG: 330314245
CPF: 222.188.538-41
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 213

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010912
NOME: ELISENA FELÍCIO ALVES
RG: 431499639
CPF: 343.902.968-92
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 214

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010227
NOME: ELIZABETI FERNANDES RIBEIRO
RG: 186222075
CPF: 150.375.188-06
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 215

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010264
NOME: ELIZANGELA DE CAMPOS MARCIANO
RG: 279150118
CPF: 260.918.738-65
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 216

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011014
NOME: ELIZETE RODRIGUES OLIVEIRA
RG: 161739313
CPF: 043.992.648-37
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 217

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010192
NOME: ELOISA FRANCHI
RG: 149439933
CPF: 079.707.258-64
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 218

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010211
NOME: ELTON RANIERI CANGANI
RG: 328673869
CPF: 221.104.898-63
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 219

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010350
NOME: ELTON SOARES
RG: 343829666
CPF: 304.627.148-45
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 220

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010948
NOME: EMILDA REIS TATEHIRA
RG: 27915978X
CPF: 163.298.178-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 221

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010716
NOME: EMILIA CATARINE TEIXEIRA
RG: 298111111
CPF: 221.909.118-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 222

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010443
NOME: EMILIO ALCINDO BORTOLETTI JUNIOR
RG: 433773017
CPF: 368.833.928-23
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 223

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011038
NOME: EMILY JACQUELINE MARTINS RAMOS
RG: 445844498
CPF: 388.121.018-01
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 224

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010387
NOME: ERICA BRETERNITZ RODRIGUES GONÇALVES DONI
RG: 329042828
CPF: 128.300.308-26
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 225

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010073
NOME: ÉRICA RODRIGUES DOS SANTOS
RG: 418677335
CPF: 304.167.028-30
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 226

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010319
NOME: ÉRICA RODRIGUES DOS SANTOS
RG: 418677335
CPF: 304.167.028-30
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 227

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010661
NOME: ERIKA APARECIDA DE SOUZA ROMÃO
RG: 242913568
CPF: 168.631.258-03
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 228

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010872
NOME: ERIKA CRISTINA DE SENA
RG: 261472483
CPF: 272.619.088-00
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 229

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010232
NOME: ERIKA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA RODRIGUES
RG: 30382704X
CPF: 284.398.478-58
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 230

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010418
NOME: ESTER DE JESUS CARVALHO
RG: 119798840
CPF: 016.826.078-60
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 231

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010203
NOME: ESTER VIANA
RG: 359629465
CPF: 225.150.348-02
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 232

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010452
NOME: EUNICE APARECIDA MOMISSO GABAN
RG: 142814489
CPF: 016.881.748-93
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 233

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010614
NOME: EUNICE CANDIDO DA SILVA GOMES
RG: 332903102
CPF: 260.768.668-70
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 234

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010857
NOME: EUNICE RIBEIRO DA SILVA
RG: 171750275
CPF: 057.545.328-14
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 235

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010556
NOME: EVA MARIA SILVA
RG: 3367656842
CPF: 278.996.568-42
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 236

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011018
NOME: EVA REGINA CORDEIRO
RG: 285457962
CPF: 191.737.918-81
CARGO: PEB II INGLÊS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 237

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010824
NOME: EVENEI OLIVEIRA DOS SANTOS BARBOSA
RG: 534699236
CPF: 048.713.856-20
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 238

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011033
NOME: EVERSON JESUS MOREIRA
RG: 255864966
CPF: 178.929.868-71
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 239

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010509
NOME: FABIANA BARBOSA
RG: 33965031X
CPF: 225.075.128-57
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 240

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010152
NOME: FABIANA DO CARMO WANDERLEY FEITOSA
RG: 538998933
CPF: 033.764.524-82
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 241

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010449
NOME: FABIANA RAMOS MARINHO
RG: 28663952X
CPF: 276.751.528-75
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 242

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010429
NOME: FABIANA SILVA TORRES SOARES
RG: 281835044
CPF: 264.445.538-30
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 243

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010633
NOME: FABIANE SILVA DOS SANTOS TRISTÃO
RG: 44267059X
CPF: 337.110.028-62
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 244

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010096
NOME: FABIANO FELIPE JANGO FEITOSA
RG: 254727864
CPF: 320.788.178-56
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 245

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010323
NOME: FABLICIA BARBOSA SILVA
RG: 565031776
CPF: 023.444.571-86
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 246

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010675
NOME: FABRICIO ALVES ANTONIASSI
RG: 403635731
CPF: 370.394.148-05
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 247

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010153
NOME: FÁTIMA DOS REIS GOMES SPONTON
RG: 185101045
CPF: 249.476.168-90
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 248

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010212
NOME: FERNANDA APARECIDA DA SILVA
RG: 334375149
CPF: 300.556.078-37
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 249

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010480
NOME: FERNANDA APARECIDA PAES DE OLIVEIRA
RG: 26344157X
CPF: 337.786.868-28
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 250

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010379
NOME: FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA SANTANA
RG: 429158646
CPF: 332.743.098-50
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 251

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010228
NOME: FERNANDA LOBO TRANSFERETTI
RG: 439795461
CPF: 317.034.168-56
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 252

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010741
NOME: FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA
RG: 283807428
CPF: 274.795.558-30
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 253

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010198
NOME: FERNANDA SANTOS DA SILVA FERRARI
RG: 425455427
CPF: 326.511.828-26
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 254

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010608
NOME: FERNANDA VARGAS AGLIO
RG: 41383427X
CPF: 347.065.578-28
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 255

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010299
NOME: FERNANDO BALIEIRO GOMES
RG: 427956183
CPF: 319.669.808-41
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 256

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010181
NOME: FERNANDO CARLOS DE SANTANA
RG: 349983690
CPF: 226.282.428-26
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 257

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010792
NOME: FLAVIANE DO NASCIMENTO
RG: 408086579
CPF: 336.275.698-06
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 258

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010723
NOME: FRANCIELI MARA SECCO
RG: 339490810
CPF: 285.827.668-40
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 259

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010682
NOME: FRANCINE LAURA VALLI ALVES
RG: 426944835
CPF: 369.671.038-57
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 260

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010125
NOME: FRANCINE POENTES MORANTE
RG: 360100892
CPF: 385.145.818-48
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 261

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010902
NOME: FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA COSTA
RG: 585703590
CPF: 960.226.983-91
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 262

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010188
NOME: GÉDILA DE AGUIAR CARVALHO SOUZA
RG: 563968175
CPF: 039.490.576-84
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 263

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010139
NOME: GEIZILEIDE DE FATIMA CORREA CAMPOS
RG: 408162983
CPF: 313.978.398-13
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 264

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010295
NOME: GILSON ALOIZIO DE OLIVEIRA
RG: 351178284
CPF: 224.668.408-04
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 265

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010097
NOME: GILSON GOMES DE ABREU
RG: 328228369
CPF: 278.417.888-94
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 266

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010847
NOME: GISELE APARECIDA DE LIMA
RG: 429954670
CPF: 336.249.948-16
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 267

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010171
NOME: GISELE CRISTOVAM DA SILVA
RG: 323772432
CPF: 297.040.448-60
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 268

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010886
NOME: GISLAINE DA SILVA MOREIRA ISRAEL
RG: 532236622
CPF: 051.097.886-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 269

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010450
NOME: GLAUCIA DOS REIS SCHALI
RG: 247663347
CPF: 158.633.458-10
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 270

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010867
NOME: GRACIELA DE CAMARGO BUFALO
RG: 218493332
CPF: 246.390.178-04
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 271

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010540
NOME: GRAZIELA DA COSTA CORREIA
RG: 276270538
CPF: 266.512.788-19
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 272

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010105
NOME: GRAZIELA PUERTAS PRACIDELE
RG: 309167954
CPF: 292.174.368-01
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 273

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010863
NOME: GRAZIELA RICARDO DE OLIVEIRA CARMONARIO
RG: 427739512
CPF: 326.662.858-63
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 274

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011055
NOME: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA
RG: 488461303
CPF: 410.236.518-40
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 275

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010919
NOME: GUSTAVO JUANITO APARECIDO DOS SANTOS
RG: 323071648
CPF: 269.640.168-30
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 276

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010151
NOME: HEIDI MARIA ANDREOLI DOMINGUES ESPOSTO
RG: 353456597
CPF: 217.722.538-80
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 277

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010076
NOME: HEITOR AMARAL GARCIA
RG: 471135999
CPF: 347.701.178-33
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 278

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011047
NOME: HELEN CAROLINA FERREIRA DA SILVA SOUZA
RG: 415321591
CPF: 428.793.738-40
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 279

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011061
NOME: HÉLLEN CARLA DE SOUZA
RG: 408622738
CPF: 343.700.438-75
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 280

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010394
NOME: HELOISA FERNANDA VIEIRA DE FARIA OLIVEIRA
RG: 306809941
CPF: 217.217.658-32
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 281

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010206
NOME: HELOISY DE FÁTIMA GARCIA DIAS
RG: 239323907
CPF: 188.197.578-93
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 282

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010528
NOME: HENRIQUE DE AQUINO BARZAN
RG: 449561525
CPF: 387.410.198-30
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 283

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010650
NOME: HENRIQUE MALUF
RG: 292573674
CPF: 307.234.758-14
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 284

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011026
NOME: HENRIQUE MENGHINI CAVALLARO
RG: 447157528
CPF: 382.165.068-05
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 285

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010459
NOME: IARA NASCIMENTO LOPES
RG: 483262717
CPF: 406.499.688-75
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 286

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011015
NOME: IDA MARA DE SOUZA
RG: 12793749
CPF: 015.853.258-99
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 287

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010676
NOME: IEDA MARIA ALVES LIMA RAFACHO
RG: 152727395
CPF: 158.556.998-46
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 288

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010638
NOME: ISAAC DE OLIVEIRA VICENTE
RG: 410684880
CPF: 351.301.478-39
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 289

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010980
NOME: ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA
RG: 57070179X
CPF: 011.487.383-63
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 290

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010170
NOME: ISADORA MAGNO SANTIAGO DE ALENCAR
RG: 474450375
CPF: 405.385.398-28
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 291

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010493
NOME: IVANI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
RG: 124614991
CPF: 282.709.068-67
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 292

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010415
NOME: IVANI RIBEIRO SILVA SOUZA
RG: 282293887
CPF: 257.021.718-29
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 293

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010584
NOME: IVO DOS SANTOS
RG: 286700265
CPF: 251.990.848-36
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 294

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010732
NOME: IVONE OLIBA DOS SANTOS
RG: 174724172
CPF: 065.531.638-80
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 295

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010403
NOME: IZABEL CRISTINA SELES LEAL DA SILVA
RG: 287589808
CPF: 184.284.998-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 296

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010991
NOME: IZOLINA LAURENE SEMBENELLI CARMASSI
RG: 230039558
CPF: 168.292.538-29
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 297

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010876
NOME: JACIARA APARECIDA DOS S. SALVO
RG: 1943384911
CPF: 107.087.328-44
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 298

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010755
NOME: JANAINA DA SILVA RODRIGUES
RG: 426101352
CPF: 341.304.868-61
CARGO: PEB II INGLÊS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 299

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010754
NOME: JANAINA DA SILVA RODRIGUES911@YAHOO.COM.BR
RG: 426101352
CPF: 341.304.868-61
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 300

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010483
NOME: JANAINA LUCERO
RG: 3092015944
CPF: 007.585.750-25
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 301

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010380
NOME: JANAINA SHEILA LISBOA MOLLER
RG: 48479257X
CPF: 384.518.608-93
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 302

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010267
NOME: JANERLEIA APARECIDA DIONISIO
RG: 408162491
CPF: 329.904.338-21
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 303

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010869
NOME: JAQUICELE MARIA BATISTA
RG: Mg12790105
CPF: 054.704.526-38
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 304

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010679
NOME: JEANE VIEIRA DA SILVA
RG: 431314810
CPF: 332.784.348-11
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 305

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010799
NOME: JEDERSON ROGERIO DE SOUZA PINTO
RG: 24313549X
CPF: 191.442.768-85
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 306

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010123
NOME: JEHOVAL FRANCELINO DIAS JUNIOR
RG: 262477464
CPF: 192.915.898-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 307

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010896
NOME: JENIFFER MIRIAM ULIANO
RG: 346024705
CPF: 322.389.608-21
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 308

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010495
NOME: JÉSSICA. RODRIGUES DE ARAÚJO
RG: 365269001
CPF: 413.077.798-08
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 309

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011017
NOME: JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR
RG: 25552951X
CPF: 188.085.208-03
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 310

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010131
NOME: JOCENITA PEREIRA QUEIROZ ALVES
RG: 252928763
CPF: 166.629.895-68
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 311

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010765
NOME: JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA
RG: 152064734
CPF: 041.477.578-39
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 312

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010772
NOME: JOSÉ MARIA BAGNARO
RG: 19113019
CPF: 126.268.188-01
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 313

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010437
NOME: JOSEFA SIMONE RODRIGUES DURAES
RG: 38495182X
CPF: 713.484.505-25
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 314

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010191
NOME: JOSELAINE JOYCE DE LIMA
RG: 457698780
CPF: 363.258.708-67
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 315

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010185
NOME: JOSELANDIA MENDES PEREIRA
RG: 551766530
CPF: 029.579.073-30
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 316

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010399
NOME: JOSELINA APARECIDA MARCONI DOS SANTOS
RG: 296327335
CPF: 282.016.628-81
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 317

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010398
NOME: JOSI PEREIRA MARTINS
RG: 403416656
CPF: 354.577.548-80
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 318

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010190
NOME: JOSIANE APARECIDA JACOB MORAES
RG: 266449992
CPF: 252.526.658-77
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 319

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010421
NOME: JOSIANE DE SOUZA FERREIRA DA SILVA
RG: 262300710
CPF: 814.437.301-49
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 320

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010804
NOME: JULIA CRISTINA DOS SANTOS
RG: 83766980
CPF: 053.169.699-52
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 321

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010138
NOME: JULIANA APARECIDA DA SILVA
RG: 414099965
CPF: 326.391.408-17
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 322

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010200
NOME: JULIANA BATISTA DE ANDRADE GARCIA
RG: 266944826
CPF: 250.543.318-67
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 323

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010776
NOME: JULIANA CAROLINA FACIOLI DE OLIVEIRA
RG: 290335681
CPF: 255.513.228-74
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 324

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010889
NOME: JULIANA DE SOUZA DIAS
RG: 42231156X
CPF: 333.397.398-70
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 325

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010628
NOME: JULIANA ELI BORGONOVI PACHECO
RG: 29142952X
CPF: 273.742.908-02
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 326

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010195
NOME: JULIANA PAVIOTTI
RG: 482088680
CPF: 413.848.048-03
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 327

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010374
NOME: JULIANA RODRIGUES PIVETA
RG: 342010724
CPF: 304.117.728-56
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 328

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011071
NOME: JULIANA TAIS BRITO
RG: 415458924
CPF: 328.639.608-73
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 329

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010145
NOME: JULIANE ROMANI DA SILVA
RG: 403005334
CPF: 347.417.278-66
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 330

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010114
NOME: JUSCILENE RODRIGUES DA SILVA
RG: MG12155498
CPF: 324.510.938-54
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 331

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010112
NOME: JUSIELY DE FÁTIMA VIEIRA PAULINO
RG: 12834123
CPF: 052.459.996-33
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 332

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010694
NOME: JUSSARA MARTINS PEREIRA
RG: 17587014
CPF: 186.224.658-02
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 333

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010568
NOME: JUVENAL PEREIRA DE AGUIAR
RG: 5812390
CPF: 847.204.768-72
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 334

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010475
NOME: KARINA APARECIDA DE CAMPOS
RG: 429157277
CPF: 346.355.188-84
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 335

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010931
NOME: KARINA APARECIDA DOS REIS FONSECA
RG: 485880489
CPF: 369.750.718-45
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 336

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010773
NOME: KARINA DE MELO FERREIRA
RG: 346646893
CPF: 336.665.698-03
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 337

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010613
NOME: KARINA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA
RG: 340110508
CPF: 324.542.428-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 338

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010167
NOME: KARLA MARTINS DE FIGUEIREDO
RG: 423098391
CPF: 350.233.718-75
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 339

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011067
NOME: KATIA APARECIDA DE TOLEDO PIZA
RG: 334118864
CPF: 226.597.328-92
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 340

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010335
NOME: KATIA ELEOTÉRIO RUBIO
RG: 433775130
CPF: 329.419.798-59
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 341

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010785
NOME: KATIA FIGUEREDO CEZAR COSTA
RG: 337982739
CPF: 216.074.918-42
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 342

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010282
NOME: KÁTIA JULIANA MARCHETTI DA SILVA
RG: 273837562
CPF: 332.542.548-80
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 343

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011040
NOME: KATIANY APARECIDA DE PAULA
RG: 354575454
CPF: 284.634.408-60
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 344

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010599
NOME: KEILA VALIM BRITO
RG: 424373750
CPF: 350.691.118-09
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 345

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010808
NOME: KELEN MARIA DOS SANTOS
RG: 348336287
CPF: 351.914.508-17
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 346

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010763
NOME: KELLY REGIANE GUERRERO DOS SANTOS
RG: 463302242
CPF: 375.965.838-57
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 347

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010312
NOME: KELY REGINA CAMACHO BALDUINO RIBEIRO
RG: 219167898
CPF: 096.201.708-65
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 348

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010668
NOME: KEMYLLIN DOS SANTOS TEODORO
RG: 490757856
CPF: 427.496.618-62
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 349

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010367
NOME: KENIA DE JESUS DOS SANTOS
RG: 404886723
CPF: 337.929.078-52
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 350

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010566
NOME: KLAUS EDUARDO EMKE
RG: 225495545
CPF: 151.303.998-97
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 351

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010239
NOME: LAIS FERNANDA DE SOUZA SANTOS
RG: 47570678X
CPF: 409.305.718-43
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 352

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010265
NOME: LAISE AIANNE DA SILVA PEREIRA
RG: 4710559445
CPF: 361.703.348-27
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 353

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010199
NOME: LARISSA DE SOUZA MARTINS
RG: 287954961
CPF: 354.113.638-37
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 354

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010942
NOME: LARISSA STOPPA DE CARVALHO
RG: 456377281
CPF: 344.538.868-70
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 355

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010572
NOME: LEALLIS JUSTINO DA SILVA FREITAS
RG: 409348429
CPF: 336.346.228-06
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 356

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010461
NOME: LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
RG: 45626792
CPF: 343.436.148-08
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 357

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010233
NOME: LEANDRO DE CARVALHO LOURENCO
RG: 44199484
CPF: 225.061.308-70
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 358

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010598
NOME: LEANDRO DE OLIVEIRA BRITO
RG: 457272405
CPF: 230.945.698-54
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 359

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010702
NOME: LEIDIANE GONÇALVES TEIXEIRA
RG: 411182006
CPF: 225.290.948-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 360

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010951
NOME: LEIDIJANE FERREIRA DE OLIVEIRA
RG: 259278919
CPF: 830.760.504-00
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 361

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010542
NOME: LENY RIBEIRO RODRIGUES
RG: 331509556
CPF: 218.685.688-30
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 362

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010917
NOME: LEONICE COGO PALHÃO FARIA
RG: 280855369
CPF: 295.400.788-57
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 363

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010141
NOME: LETÍCIA DOS SANTOS SILVA
RG: 442660273
CPF: 395.741.658-25
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 364

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010294
NOME: LETÍCIA GRACIELA PRADO SOARES
RG: 340083608
CPF: 214.862.798-80
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 365

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010521
NOME: LIDIA ALVES PINHO
RG: 309606147
CPF: 285.141.378-32
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 366

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010839
NOME: LIDIANE APARECIDA DE SOUZA
RG: 48785199
CPF: 356.472.318-88
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 367

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010473
NOME: LIGIA MILITO POLETTINI
RG: 359629921
CPF: 219.517.748-92
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 368

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010840
NOME: LILIAN BATISTA LEITE
RG: 306101324
CPF: 281.335.518-62
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 369

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010864
NOME: LILIAN CRISTIANE TEIXEIRA
RG: 29811110X
CPF: 221.444.628-10
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 370

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010384
NOME: LILIANE GARCIA
RG: 42915866X
CPF: 345.639.068-83
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 371

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010963
NOME: LILIANE MALAGUTI CASTRO
RG: 30416219X
CPF: 282.021.968-33
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 372

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010983
NOME: LILIANE NARCISO RIBEIRO
RG: 24675106X
CPF: 172.021.778-54
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 373

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010817
NOME: LINDOMAR DA SILVA
RG: 536843855
CPF: 552.155.053-49
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 374

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010898
NOME: LIOCINA ANDREIA RIBEIRO LIMA
RG: 500674565
CPF: 262.060.798-13
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 375

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010344
NOME: LISANDRA DOS SANTOS SIMÕES
RG: 304092587
CPF: 221.311.568-04
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 376

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010816
NOME: LÍVIA MARIA LOSNAK MORENO MACHADO
RG: 244236355
CPF: 351.099.068-40
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 377

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010175
NOME: LÍVIA SGARBOSA
RG: 28981473X
CPF: 287.555.608-81
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 378

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010592
NOME: LOURENA MARQUES DA SILVA
RG: 53467897X
CPF: 031.420.754-61
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 379

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010360
NOME: LUCIA DA SILVA LOSNAK
RG: 117618068
CPF: 029.706.458-40
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 380

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010208
NOME: LUCIANA ANGÉLICA DA SILVA
RG: 308909331
CPF: 293.343.128-90
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 381

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010108
NOME: LUCIANA APARECIDA FURIAN DE SOUSA
RG: 25031924X
CPF: 260.233.438-30
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 382

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010162
NOME: LUCIANA CRISTINA COSTA SILVA
RG: 300174597
CPF: 302.026.138-44
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 383

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010280
NOME: LUCIANA ELENA RODRIGUES BOHME
RG: 231570466
CPF: 249.572.438-83
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 384

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010984
NOME: LUCIANA PRISCILA DE BARROS CARVALHO DE SOUSA
RG: 410456718
CPF: 378.288.648-84
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 385

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010618
NOME: LUCIANE APARECIDA BERTO
RG: 323962968
CPF: 285.260.008-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 386

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010440
NOME: LUCIANE DUARTE DE CARVALHO
RG: 35116666X
CPF: 308.831.508-08
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 387

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010272
NOME: LUCILENE APARECIDA DA SILVA FAVERI
RG: 228536467
CPF: 120.292.588-06
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 388

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010101
NOME: LUCIMARA ALVES DE SOUZA RIBEIRO
RG: 364709996
CPF: 156.856.338-82
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 389

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010361
NOME: LUCIMARA DANIELA MARTINS
RG: 426945074
CPF: 356.899.318-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 390

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010274
NOME: LUCINEIA VILAS BOAS
RG: 253531536
CPF: 263.740.468-03
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 391

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010905
NOME: LUIS FERNANDO BARRETO
RG: 34299038X
CPF: 333.313.528-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 392

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010304
NOME: LUIZA DE AGUIAR
RG: 460881851
CPF: 464.106.128-93
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 393

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010463
NOME: LUSMAIA CASSIA MARIN
RG: 281816074
CPF: 119.827.928-17
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

3

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 394

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010381
NOME: LUZIA HELENA RODRIGUES
RG: 368926230
CPF: 306.427.796-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 395

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010389
NOME: LUZIA MARA GRACIANO DA SILVA
RG: 19630233X
CPF: 109.225.968-67
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 396

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010129
NOME: MARA GONÇALVES MARCHESIN
RG: 187464789
CPF: 119.186.498-71
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

9

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 397

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010519
NOME: MARCELA CHAVES CANCELA COSTA
RG: 570222072
CPF: 321.156.238-94
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 398

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010201
NOME: MARCELA RODRIGUES DAS NEVES SILVA
RG: 2968684584
CPF: 303.668.398-45
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 399

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010431
NOME: MARCELO DE OLIVEIRA
RG: 258652263
CPF: 184.718.508-85
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 400

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010420
NOME: MÁRCIA ALAIDE LIMA
RG: 8927913X
CPF: 257.648.548-06
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 401

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010631
NOME: MARCIA CAMILO RODRIGUES
RG: 253887768
CPF: 147.209.528-60
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 402

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010941
NOME: MÁRCIA CRISTINA BORGES E SILVA
RG: 420458773
CPF: 342.907.928-47
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 403

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010504
NOME: MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS
RG: 321581635
CPF: 294.978.288-45
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 404

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010215
NOME: MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
RG: 328686827
CPF: 263.164.658-40
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 405

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010726
NOME: MÁRCIA CRISTINA ROCHA GOMES
RG: 200303636
CPF: 172.854.848-90
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 406

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010909
NOME: MÁRCIA IRENE DUARTE DA ROSA
RG: 266449153
CPF: 195.660.848-62
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 407

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011053
NOME: MARCIA KIVES
RG: 109918046
CPF: 101.861.028-60
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 408

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010733
NOME: MÁRCIA MARIA MUNIZ APARECIDO
RG: 244207847
CPF: 184.285.678-24
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 409

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010286
NOME: MARCIA REGINA FIGUEIREDO DOS SANTOS
RG: 179197630
CPF: 064.416.788-29
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 410

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010137
NOME: MARCIA SILVA DOS SANTOS
RG: 442668685
CPF: 231.348.418-19
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 411

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010603
NOME: MARCOS ROGÉRIO DE ARAUJO
RG: 263267076
CPF: 248.729.868-57
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 412

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010982
NOME: MARGARETE DE ALMEIDA
RG: 211420980
CPF: 138.008.678-77
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 413

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010325
NOME: MARIA ALDENIZA NOBRE MORIYA
RG: 255123966
CPF: 089.280.508-04
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 414

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010270
NOME: MARIA ANDRÉIA PEREIRA
RG: 262954618
CPF: 164.566.258-66
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 415

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010976
NOME: MARIA APARECIDA CARDOSO DE FRANÇA
RG: 168760897
CPF: 249.608.018-24
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 416

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010703
NOME: MARIA APARECIDA CIRINO PIMENTEL
RG: 15395971X
CPF: 073.509.198-67
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 417

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010620
NOME: MARIA APARECIDA DA COSTA MASSIGNAN
RG: 25262310
CPF: 195.661.118-51
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 418

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010544
NOME: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
RG: 165183457
CPF: 105.507.851-86
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 419

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010395
NOME: MARIA APARECIDA ELIAS DE CAMARGO THEODORO
RG: 16884795
CPF: 172.788.378-04
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 420

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010760
NOME: MARIA APARECIDA NORBERTO
RG: 276064744
CPF: 248.499.168-13
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 421

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010091
NOME: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
RG: 263264002
CPF: 151.303.458-86
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 422

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010819
NOME: MARIA APARECIDA SANTOS DO PRADO
RG: 527913819
CPF: 266.036.828-77
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 423

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010285
NOME: MARIA APARECIDA SOARES
RG: 303820378
CPF: 275.706.408-88
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 424

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010926
NOME: MARIA APARECIDA VIEIRA
RG: 180741068
CPF: 082.298.278-18
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 425

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010448
NOME: MARIA BEATRIZ BARBOSA DEGELO
RG: 29665370
CPF: 303.984.228-50
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 426

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010685
NOME: MARIA BENEDITA DA SILVA SOUZA
RG: 784833
CPF: 354.927.244-87
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 427

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010115
NOME: MARIA CECÍLIA ROSS MATEO
RG: 255873554
CPF: 247.786.908-69
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 428

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010424
NOME: MARIA CIDINEIA DE OLIVEIRA BORGES
RG: 270168230
CPF: 180.685.748-08
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 429

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010852
NOME: MARIA CRISTINA ALBRECHT SENA
RG: 227830398
CPF: 137.776.348-08
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 430

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011041
NOME: MARIA CRISTINA DOS REIS ALMEIDA
RG: 180740349
CPF: 182.040.918-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 431

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010436
NOME: MARIA CRISTINA ROSS MATEO
RG: 255873542
CPF: 247.786.918-30
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 432

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010085
NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVA
RG: 272883967
CPF: 154.934.938-45
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 433

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010372
NOME: MARIA DA GUIA SOARES ALEXANDRE
RG: 271118647
CPF: 633.739.394-53
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 434

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010974
NOME: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA
RG: 577002508
CPF: 397.129.742-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 435

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010407
NOME: MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CARNEIRO FONTES
RG: 185676868
CPF: 105.070.248-42
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 436

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010316
NOME: MARIA DE FATIMA FRANCISCO
RG: 10252807X
CPF: 890.009.948-53
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 437

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010347
NOME: MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA
RG: 571895268
CPF: 047.101.896-17
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 438

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010724
NOME: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA
RG: 19572596
CPF: 138.009.628-61
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 439

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010478
NOME: MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA
RG: 151243906
CPF: 083.193.928-10
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 440

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010317
NOME: MARIA DE LOURDES DE LUNA BORGES NOVAES
RG: 391357244
CPF: 168.565.624-20
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 441

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010543
NOME: MARIA DE LOURDES MORAES
RG: 180161246
CPF: 088.274.598-04
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 442

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010803
NOME: MARIA DO CARMO PIRES SANTANA ESTAROPOLIS
RG: 14298069
CPF: 024.633.338-39
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 443

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010345
NOME: MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE SILVA
RG: 258241408
CPF: 158.357.678-97
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 444

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010923
NOME: MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO OLIVEIRA
RG: 565283868
CPF: 490.008.963-04
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 445

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010456
NOME: MARIA ESTELA SCHEFFER VERNACCE
RG: 275784897
CPF: 188.120.368-99
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 446

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010100
NOME: MARIA IONE DE AGUIAR SOUZA DE JESUS
RG: 115156446
CPF: 024.419.948-59
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 447

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010111
NOME: MARIA JANICE DE MOURA
RG: 248803542
CPF: 248.739.718-70
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 448

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010178
NOME: MARIA JOSE ALVES DE SOUZA
RG: 460124730
CPF: 384.233.908-96
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 449

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011031
NOME: MARIA JOSÉ DE CARVALHO MORAIS
RG: 175424172
CPF: 080.144.298-26
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 450

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010700
NOME: MARIA JULIA PIAZENTIN
RG: 191344916
CPF: 119.187.408-79
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 451

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010585
NOME: MARIA LUCIA DOS SANTOS ARTIOLI
RG: 157819723
CPF: 060.035.218-80
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 452

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010866
NOME: MARIA LÚCIA FERNANDES DE ANDRADE
RG: 276342719
CPF: 166.082.878-36
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 453

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010720
NOME: MARIA NALVA DE QUEIROZ
RG: 347405137
CPF: 755.834.375-53
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 454

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010705
NOME: MARIA ODETE GRIFFO
RG: 116119676
CPF: 075.492.488-26
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 455

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010729
NOME: MARIA PATRÍCIA SOARES DE QUEIROZ
RG: 253886636
CPF: 187.290.068-21
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 456

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010629
NOME: MARIA REGINA DURÃES GUALTIERI
RG: 194443218
CPF: 138.006.298-52
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 457

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010119
NOME: MARIA ROSELI RAMALHO DE OLIVEIRA SANTOS
RG: 582400582
CPF: 544.552.276-87
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 458

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010878
NOME: MARIA SANTANA ALVES BENEVIDES
RG: 556557980
CPF: 892.488.305-44
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 459

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010339
NOME: MARIA SONIA COSTA BERNI
RG: 157819528
CPF: 102.052.658-04
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 460

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011054
NOME: MARIA STELA WOLFF
RG: 423090549
CPF: 327.807.098-47
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 461

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010155
NOME: MARIA VILMARA SANTANA
RG: 468855658
CPF: 038.720.166-10
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 462

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010662
NOME: MARIANA CARNIATO MILANI
RG: 429158087
CPF: 342.331.008-18
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 463

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010985
NOME: MARIANA DE FÁTIMA PINHEIRO
RG: 001142323
CPF: 916.787.811-34
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 464

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010340
NOME: MARIANA GONÇALVES
RG: 449331039
CPF: 384.183.598-89
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 465

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010871
NOME: MARIANA LEMOS SALDINI
RG: 354613194
CPF: 308.952.208-06
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 466

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010334
NOME: MARIANA TEOTÔNIO DE OLIVEIRA
RG: 488143706
CPF: 418.673.538-73
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 467

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010828
NOME: MARIANE DANIELE MODESTO TORELLI BARROS
RG: 450171462
CPF: 379.953.158-05
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 468

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010649
NOME: MARILDA TELES BORTOLETTI
RG: 184564414
CPF: 079.493.418-82
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 469

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010750
NOME: MARINALVA SILVA SOUSA
RG: 455351417
CPF: 321.823.488-32
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 470

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010130
NOME: MARINES MADALENA DE ARAUJO
RG: 577350912
CPF: 083.238.766-57
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 471

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010621
NOME: MARINEZ MARIA DE JESUS
RG: 257111542
CPF: 155.003.678-54
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 472

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010562
NOME: MARIO APARECIDO ALVES
RG: 19444370X
CPF: 120.322.618-71
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 473

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010388
NOME: MARISA BATISTA DOS SANTOS
RG: 16741530
CPF: 061.867.728-37
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 474

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010327
NOME: MARISOL ZUIN
RG: 239324110
CPF: 151.307.738-45
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 475

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010945
NOME: MARIUCHA VALERETO SAIGARELLI
RG: 333516576
CPF: 313.232.858-81
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 476

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010397
NOME: MARLENE ALAIDE DA SILVA
RG: 0173544484
CPF: 052.712.268-83
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 477

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010257
NOME: MARLENE VALENTIM XAVIER
RG: 230239390
CPF: 164.631.488-30
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 478

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010341
NOME: MARLÚCIA DA GRAÇA SILVA REIS
RG: 23497994X
CPF: 107.969.868-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 479

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010731
NOME: MARTA APARECIDA DE PAULA
RG: 179354516
CPF: 092.685.328-75
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 480

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011066
NOME: MARY CRISTINA VIANA MAEL
RG: 43408458X
CPF: 323.686.938-07
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 481

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010713
NOME: MATEUS APARECIDO CLEMENTE
RG: MG11251181
CPF: 012.450.516-36
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 482

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010077
NOME: MAURA FIALHO PARRA
RG: 340111653
CPF: 288.765.098-01
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 483

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010196
NOME: MAURICIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO
RG: 293951147
CPF: 274.848.968-37
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 484

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010434
NOME: MAURISTELA PEREIRA
RG: 338014731
CPF: 300.286.288-61
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 485

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010908
NOME: MAYARA MELONI ANNICCHINI
RG: 431972850
CPF: 369.521.198-92
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 486

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010708
NOME: MAYCON ROGER DE OLIVEIRA
RG: 336454260
CPF: 217.863.178-93
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 487

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010279
NOME: MEGGIE DIAS DE PAIVA
RG: 340727652
CPF: 345.606.818-21
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 488

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010425
NOME: MEIRE MARIA SILVA
RG: 287589729
CPF: 168.570.368-29
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 489

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010269
NOME: MEIRI VICENTIM
RG: 199162062
CPF: 102.234.118-92
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 490

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010392
NOME: MERI REGINA DA SILVA OLIVEIRA
RG: 231546890
CPF: 172.796.358-06
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 491

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010296
NOME: MESSIAS APARECIDA DE SOUSA GUIMARÃES
RG: 17085212X
CPF: 063.994.508-29
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 492

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010757
NOME: MICHEL DE OLIVEIRA
RG: 415215730
CPF: 310.407.078-40
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 493

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010646
NOME: MICHELE CRISTINA BECKEDORF DE CAMPOS
RG: 225495995
CPF: 151.308.328-76
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 494

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010721
NOME: MICHELE DIAS DOS SANTOS
RG: 454980577
CPF: 309.341.428-82
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 495

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010554
NOME: MICHELI VIEIRA MASCARENHAS
RG: 344453480
CPF: 223.552.228-94
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 496

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010510
NOME: MICHELLE DOS SANTOS CAVALCANTI DE OLIVEIRA
RG: 40360901X
CPF: 330.164.578-06
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 497

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010563
NOME: MILENA VALLI DE ALMEIDA
RG: 284823594
CPF: 283.191.998-32
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 498

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010632
NOME: MILENE GIUSEPPIN
RG: 263900356
CPF: 342.759.778-40
CARGO: PEB II INGLÊS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 499

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010471
NOME: MIRELLA ALMEIDA GRESPAN
RG: 477037665
CPF: 410.529.098-33
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 500

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010758
NOME: MIRIAM CRISTINA MARIO
RG: 34601391
CPF: 221.045.628-21
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 501

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010918
NOME: MIRIAN FONSECA DOS SANTOS
RG: 29365136X
CPF: 213.837.918-30
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 502

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010058
NOME: MIRIAN IZABEL FERREIRA DE SOUSA
RG: 2919700
CPF: 051.520.614-81
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 503

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010892
NOME: MISSILEI NUNES DE OLIVEIRA
RG: 297600011
CPF: 136.280.668-40
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 504

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011052
NOME: MOACIR FERNANDO MARQUES
RG: 218707356
CPF: 212.598.408-32
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 505

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010594
NOME: MOISÉS PAES LANDIM
RG: 21946444
CPF: 080.426.258-63
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 506

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010524
NOME: MONICA ELISABETH PINTO
RG: 4333775828
CPF: 325.621.488-60
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 507

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010547
NOME: MÔNICA FEIJÓ DA CRUZ
RG: 241292323
CPF: 187.494.098-32
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 508

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010251
NOME: MONICA MINGA DA SILVA
RG: 242638004
CPF: 153.880.768-81
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 509

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010136
NOME: NATALIA CASSIANO DE JESUS BRITES
RG: 351170650
CPF: 321.876.778-42
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 510

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010065
NOME: NATALIA DAIANE FONTES LIMA
RG: 450186854
CPF: 370.732.028-66
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 511

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010408
NOME: NATÁLIA GOMES CAETANO
RG: 462559853
CPF: 395.306.588-26
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 512

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010920
NOME: NELSON COSTA FARIA
RG: 363104653
CPF: 706.344.329-15
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 513

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010961
NOME: NELSON DE LUCCAS JUNIOR
RG: 235908319
CPF: 154.587.038-12
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 514

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010385
NOME: NILCÉLIA OLIVEIRA PEREIRA
RG: 283822211
CPF: 187.690.068-41
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 515

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010529
NOME: NILDILENE RAQUEL PEREIRA MENDES
RG: 543558897
CPF: 003.328.883-63
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 516

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010615
NOME: NILSE HELENA DE CASTRO ALVES MARQUES
RG: MG8790717
CPF: 026.221.856-93
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 517

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010611
NOME: NILZA MARIA BERBERT SANTANA
RG: 223761631
CPF: 154.735.128-44
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

12

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 518

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010704
NOME: NILZA MARIA LOPES DIAS
RG: 108656846
CPF: 017.463.218-57
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 519

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010812
NOME: NIVALDO RAFAEL
RG: 156146605
CPF: 033.362.298-71
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 520

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010006
NOME: NÍVIA MARIA RITA DO AMARAL JALBUT
RG: 178299510
CPF: 074.617.358-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 521

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011049
NOME: NORMA DE SOUZA DOS SANTOS
RG: 255194547
CPF: 252.029.668-22
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 522

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010180
NOME: ODAIR APARECIDO DOS SANTOS
RG: 546554143
CPF: 749.956.349-91
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 523

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010454
NOME: PAMELLA SUELLEN DOS SANTOS GOMES
RG: 444638829
CPF: 336.640.848-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 524

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010868
NOME: PATRÍCIA ALESSANDRA DO NASCIMENTO
RG: 334970283
CPF: 298.922.848-95
CARGO: PEB II INGLÊS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 525

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010252
NOME: PATRICIA BAIARDI DIAS FERRRAZ CAVALLARO
RG: 290998657
CPF: 275.958.728-20
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 526

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010338
NOME: PATRICIA COLANERI CAMPOS
RG: 2315462802
CPF: 151.306.348-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 527

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010684
NOME: PATRICIA DE SOUZA FERRARI CAMARGO
RG: 276314207
CPF: 253.256.018-57
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 528

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010736
NOME: PATRICIA KOH ADATI
RG: 264653348
CPF: 337.434.768-19
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 529

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010590
NOME: PATRÍCIA SILVA DE OLIVEIRA
RG: 456519683
CPF: 316.799.568-84
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 530

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010997
NOME: PATRÍCIA VIVIANE DE OLIVEIRA CAMARGO
RG: 461974824
CPF: 385.881.748-12
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 531

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010988
NOME: PATRIZIA SANTOS OLIVEIRA
RG: 543581330
CPF: 016.404.641-07
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 532

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010780
NOME: PAULA DE OLIVEIRA PEDRINA
RG: 484808886
CPF: 411.989.708-71
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 533

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010467
NOME: PAULA MARGHERITA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
RG: 479343585
CPF: 397.631.558-35
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 534

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011051
NOME: PAULA RAQUEL RAIMUNDO
RG: 420150717
CPF: 342.554.908-13
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 535

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010369
NOME: PAULO LAZARO DE BRITO GALVÃO FREIRE
RG: 67537388
CPF: 003.669.578-56
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 536

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010606
NOME: PAULO MOREIRA
RG: 4926026802
CPF: 407.460.168-08
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 537

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010197
NOME: PEDRO IVO MATTIOLI
RG: 412525021
CPF: 362.691.288-46
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 538

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010954
NOME: POLIANA GABRIELA DE FREITAS CARVALHO
RG: 432525919
CPF: 364.247.258-30
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 539

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011068
NOME: PRISLEINE APARECIDA DE ARRUDA CRUZ
RG: 19204341
CPF: 103.504.888-42
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 540

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010939
NOME: RAFAEL DANILO RAMOS DA SILVA
RG: 432898104
CPF: 349.583.458-33
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 541

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010575
NOME: RAIMUNDO ALENCAR DA LUZ
RG: 556488179
CPF: 626.026.831-91
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 542

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010873
NOME: RAQUEL CIRLENE CONSTANTINO FRANCISCO
RG: 274592307
CPF: 262.281.648-05
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 543

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011009
NOME: RAQUEL DA COSTA SILVA
RG: 290891334
CPF: 263.193.318-44
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 544

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010885
NOME: RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
RG: 2038266
CPF: 703.255.451-20
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 545

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010630
NOME: REGIANE CRISTINA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS
RG: 225743991
CPF: 120.835.538-09
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 546

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010120
NOME: REGINA CÉLIA BOTELHO
RG: 253808200
CPF: 452.800.106-34
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 547

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010809
NOME: REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA
RG: 399736852
CPF: 678.666.467-91
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 548

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010916
NOME: REGINA ELISABETE TORRES TOFFANO
RG: 103028687
CPF: 066.286.408-50
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 549

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010843
NOME: REGINALDO DONIZETE R. DA SILVA
RG: 256283801
CPF: 156.716.698-98
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 550

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010913
NOME: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA
RG: 274109025
CPF: 267.671.348-56
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 551

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010947
NOME: RENATA APARECIDA PAULINO ROMAO
RG: 351996412
CPF: 319.418.148-32
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 552

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010324
NOME: RENATA APARECIDA VALERIO
RG: 33763603
CPF: 075.551.376-23
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 553

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010841
NOME: RENATA BATISTA CORREIA
RG: 442967123
CPF: 370.808.398-90
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 554

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010469
NOME: RENATA CRISTINA OLIVEIRA
RG: 434200682
CPF: 356.907.298-33
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 555

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011060
NOME: RENATA DOS SANTOS NOGUEIRA
RG: 359217758
CPF: 347.825.338-10
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 556

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010477
NOME: RENATA LUCIANE LEITE STUCCHI
RG: 231569683
CPF: 168.400.938-32
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 557

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010567
NOME: RENATA TACHINARDI EMKE
RG: 291981616
CPF: 217.864.398-16
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 558

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010516
NOME: RENATO ELIAS DA SILVA
RG: 309866388
CPF: 293.917.578-04
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 559

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010423
NOME: RICARDO AUGUSTO ZAMBONINI
RG: 30536991X
CPF: 287.140.608-17
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 560

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010363
NOME: RILDO TENENTE DE OLIVEIRA
RG: 304236494
CPF: 267.331.038-00
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 561

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010796
NOME: RITA ALESSANDRA PONTES
RG: 249971422
CPF: 212.649.308-36
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 562

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010846
NOME: RITA ALMEIDA DE OLIVEIRA
RG: 50628167X
CPF: 822.486.646-72
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 563

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010666
NOME: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA WOLFF
RG: 9938371
CPF: 968.254.308-82
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 564

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010160
NOME: ROBERTA CRISTINE ELIAS SUHR
RG: 261416029
CPF: 247.749.118-01
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 565

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010186
NOME: ROBERTA ELISA DE FREITAS
RG: 255872835
CPF: 277.376.528-17
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 566

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010737
NOME: ROBERTO DE OLIVEIRA CHIOCA
RG: 188362666
CPF: 067.149.108-35
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 567

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010159
NOME: ROBSON FARIAS ALVES
RG: 406449168
CPF: 345.610.168-64
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 568

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010745
NOME: RODOLFO JOSE DA COSTA
RG: 337740914
CPF: 308.095.738-57
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 569

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010271
NOME: RODRIGO CAVALCANTI DO NASCIMENTO
RG: 571908135
CPF: 006.988.219-39
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 570

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010663
NOME: ROMILDA APARECIDA DA SILVA
RG: 206213086
CPF: 252.988.948-10
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 571

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010826
NOME: RONIVON OLIVEIRA DE CARVALHO
RG: 279701937
CPF: 261.480.428-27
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 572

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010571
NOME: ROSANA APARECIDA RICCI
RG: 21554427
CPF: 120.794.128-09
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 573

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010999
NOME: ROSANA BARBOSA RODRIGUES DE CASTRO DIAS
RG: 178722613
CPF: 060.328.208-31
CARGO: PEB II INGLÊS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 574

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010610
NOME: ROSANA CARLA DE TOLEDO
RG: 303546906
CPF: 277.963.368-96
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 575

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010762
NOME: ROSANA DA SILVA VIEIRA ROCHA
RG: 297700893
CPF: 263.341.488-50
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

13

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 576

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010814
NOME: ROSANA DE SIQUEIRA
RG: 227830817
CPF: 181.995.258-43
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 577

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011059
NOME: ROSÂNGELA MARIA RODRIGUES DE SOUZA
RG: 232244431
CPF: 188.032.958-10
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 578

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010761
NOME: ROSELAINE CARLOTA MONTEIRO
RG: 21343001
CPF: 108.060.748-09
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 579

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010202
NOME: ROSELAINE GRAZIELE SANTATERRA DA SILVA
RG: 44750616X
CPF: 374.260.988-26
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 580

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010709
NOME: ROSELI APARECIDA DE FÁTIMA GIOLO HASS
RG: 199263875
CPF: 088.637.878-83
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 581

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010783
NOME: ROSELI TEIXEIRA LOPES
RG: 268138722
CPF: 168.625.168-84
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 582

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011050
NOME: ROSEMAR EMILIA TONIN
RG: 230049096
CPF: 195.625.498-60
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 583

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010834
NOME: ROSEMEIRE AJEJE DE FREITAS
RG: 194956052
CPF: 095.026.078-99
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 584

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010328
NOME: ROSEMEIRE ANDRADE DA SILVA
RG: 231568587
CPF: 203.990.128-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 585

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010061
NOME: ROSEMEIRE BATISTA LOPES
RG: 255864528
CPF: 249.276.488-50
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 586

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010411
NOME: ROSIDELMA SILVA BONFIM
RG: 0903123339
CPF: 990.714.795-87
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 587

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010743
NOME: ROSILDA TEIXEIRA DA CRUZ DE MATOS
RG: 560037995
CPF: 004.327.296-74
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 588

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010217
NOME: ROSILEY JACOMINI
RG: 182810422
CPF: 106.746.208-28
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 589

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010333
NOME: ROSIMAIRE JOAQUIM MACHADO DA SILVA
RG: 370548000
CPF: 704.516.485-87
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 590

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010348
NOME: ROSIMEIRE DO NASCIMENTO GONÇALVES
RG: 243133832
CPF: 177.964.878-27
CARGO: PEB II INGLÊS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 591

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010970
NOME: ROSIMEIRY DE OLIVEIRA SOARES
RG: 382604118
CPF: 027.326.546-63
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 592

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010689
NOME: ROSINEIDE APARECIDA CHAGAS DE SOUZA SILVA
RG: 589092340
CPF: 004.198.299-11
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 593

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010622
NOME: ROSINEIDE BICALHO GOMES
RG: 281289293
CPF: 303.898.148-65
CARGO: PEB II INGLÊS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

8

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 594

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010266
NOME: ROZANGELA APARECIDA GOMES GHIRALDELLI
RG: 20079663X
CPF: 099.393.768-39
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 595

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010486
NOME: ROZINEIDE CONRADO PIEDADE DOS REIS
RG: 239323531
CPF: 151.305.238-14
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 596

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010861
NOME: SAMANTHA REGINA DA SILVA ROSSI
RG: 481687361
CPF: 410.461.718-01
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 597

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010888
NOME: SAMARA DE SOUZA FERREIRA
RG: 476556314
CPF: 403.624.218-03
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 598

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011006
NOME: SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA
RG: 33967832X
CPF: 339.647.368-05
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 599

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010595
NOME: SANDRA APARECIDA DIAS DE CARVALHO
RG: 282287590
CPF: 261.287.328-79
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 600

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010653
NOME: SANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA
RG: 223408633
CPF: 132.624.748-43
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 601

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010383
NOME: SANDRA MARA DA SILVA
RG: 252214237
CPF: 245.538.228-14
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 602

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010224
NOME: SANDRA MARA TEIXEIRA
RG: 431316429
CPF: 316.614.158-81
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 603

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010332
NOME: SANDRA MARIA DA SILVA
RG: 189141359
CPF: 096.096.048-11
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 604

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010778
NOME: SANDRO JOSE DO NASCIMENTO
RG: 45159115
CPF: 344.143.998-82
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 605

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010993
NOME: SANTINA FRANÇA ROZA TAVARES
RG: 17734980
CPF: 063.244.658-70
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 606

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010957
NOME: SARA DOBELIN GUIMARAES
RG: 281836966
CPF: 223.526.348-81
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 607

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010132
NOME: SARA MARIA DOS SANTOS LIMA
RG: 19948451X
CPF: 102.406.518-98
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 608

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010801
NOME: SELMA DUARTE DA COSTA SANTOS
RG: 525438518
CPF: 981.439.805-53
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 609

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010099
NOME: SELMA REGINA SOUZA
RG: 290024134
CPF: 188.201.198-89
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 610

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010927
NOME: SELMA SUELY BENSCH
RG: 311579
CPF: 480.432.659-68
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 611

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011063
NOME: SERGIO LUIS TOBIAS LIMA
RG: 263571233
CPF: 655.414.991-00
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 612

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010455
NOME: SERGIO VERNACCE JUNIOR
RG: 24421203
CPF: 168.494.618-26
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 613

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010639
NOME: SHIRLEY GRANGE
RG: 26645059
CPF: 181.198.738-90
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 614

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010189
NOME: SIDNEI PAGANI
RG: 206216932
CPF: 097.175.008-43
CARGO: PEB II HISTÓRIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

7

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 615

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010497
NOME: SILMARA DE ARAUJO
RG: 407589740
CPF: 310.929.838-48
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

14

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 616

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010140
NOME: SILVANA APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA
RG: 15424546X
CPF: 127.894.728-07
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 617

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010146
NOME: SILVANA BATTAGIN MADER MARSON
RG: 18128733X
CPF: 138.957.928-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 618

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010530
NOME: SILVANA DA SILVA
RG: 454648625
CPF: 337.976.068-42
CARGO: PEB II CIÊNCIAS
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

6

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 619

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010444
NOME: SILVANA FERREIRA COLIMO
RG: 231541922
CPF: 079.777.848-90
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 620

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010168
NOME: SILVANA LORENÇON WELENDORF SUHR
RG: 217950334
CPF: 120.840.288-92
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 621

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010329
NOME: SILVANE SANTOS DA SILVA
RG: 431980780
CPF: 335.745.198-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 622

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010949
NOME: SILVANÍ DE QUEIROZ
RG: 266721400
CPF: 266.103.668-70
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 623

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010692
NOME: SILVANIA CALDEIRA FERREIRA
RG: 1896462104
CPF: 129.720.958-39
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 624

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010882
NOME: SILVANIA DO PARTO GONCALVES SILVA
RG: 325712517
CPF: 290.972.478-61
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 625

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010074
NOME: SILVANIA LEILA DA SILVA
RG: 476512633
CPF: 065.564.616-79
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 626

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010362
NOME: SILVIA BRILHANTE MARCELINO GONÇALVES
RG: 279150040
CPF: 195.659.668-29
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 627

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010891
NOME: SILVIA GONÇALVES DE CAMPOS
RG: 328458247
CPF: 152.725.218-38
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 628

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010268
NOME: SILVIA MARIA OLANDA DA SILVA
RG: 305543763
CPF: 315.517.218-56
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 629

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010604
NOME: SILVIO FRANCELINO LEMOS
RG: 349198068
CPF: 286.230.788-29
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 630

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010837
NOME: SIMONE ESTELA SITA
RG: 246039619
CPF: 253.291.718-06
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 631

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010769
NOME: SIMONE MARIE DE MACEDO
RG: 229218921
CPF: 139.894.048-81
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 632

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010845
NOME: SIMONE NUNES DA SILVA TEIXEIRA
RG: 161262788
CPF: 245.812.688-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 633

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010766
NOME: SINIA ROSELI DA SILVA SANTOS
RG: 89960713
CPF: 872.478.958-53
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 634

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010838
NOME: SIRLEI FERRAZ
RG: 20855143
CPF: 109.251.898-39
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 635

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010249
NOME: SIRLENE GLEYSIANE DE CARVALHO SOUZA
RG: 328758115
CPF: 271.954.538-47
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 636

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010412
NOME: SIRLENE SANTOS ALMEIDA DA SILVA
RG: 336922632
CPF: 267.491.568-43
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 637

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010494
NOME: SOLANGE ROSA DE OLIVEIRA
RG: 254861866
CPF: 120.829.608-62
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 638

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010807
NOME: SOLANGE VIEIRA DE LIMA LOPES
RG: 32395358X
CPF: 292.682.328-20
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 639

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010063
NOME: SÔNIA APARECIDA CONSULIN
RG: 19926367X
CPF: 084.666.928-51
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 640

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010433
NOME: SONIA CLEMENTE SANDER
RG: 7828918
CPF: 257.664.668-97
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 641

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010078
NOME: SONIA DAS GRAÇAS BEZERRA COSTA
RG: 361530936
CPF: 170.004.898-80
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 642

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010532
NOME: SÔNIA DUARTE DA COSTA
RG: 525445869
CPF: 001.655.055-24
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 643

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010342
NOME: SÔNIA MARIA ROSSI MILAN
RG: 71496804
CPF: 602.747.868-34
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 644

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010678
NOME: SORAIA PINHEIRO DE ASSIS COSSO
RG: 328689579
CPF: 226.410.868-16
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 645

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010277
NOME: STEFANY DE CAMPOS
RG: 490452711
CPF: 404.365.798-63
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 646

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010081
NOME: STÉPHANIE RODRIGUES PANUTTO
RG: 476623972
CPF: 340.667.228-06
CARGO: PEB II GEOGRAFIA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

2

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 647

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010911
NOME: STHEFANI DE ABREU PAULE'LA
RG: 482674751
CPF: 393.841.508-86
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 648

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010446
NOME: SUELI BELIZARIO ROCHA
RG: 115146258
CPF: 053.747.428-50
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 649

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010107
NOME: SUELLEN GUIMARAES MARTINEZ
RG: 349945081
CPF: 318.855.548-26
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 650

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010520
NOME: SUÉLLEN MENDES DOS SANTOS FAGUNDES
RG: 417223560
CPF: 337.989.328-59
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 651

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010308
NOME: SUELLEN ROSSI
RG: 330318949
CPF: 326.136.658-31
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 652

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010371
NOME: SUELY NAEGELI
RG: 13095424X
CPF: 007.167.048-38
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 653

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010357
NOME: SUZANA MARIA ALEIXO DE ANDRADE
RG: 4051121155
CPF: 332.410.998-14
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 654

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011007
NOME: SUZANA NOEMI PEREIRA
RG: 416004428
CPF: 365.370.958-08
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 655

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010174
NOME: TALITA CRISTINA GARDENAL
RG: 341884601
CPF: 327.141.718-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 656

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010133
NOME: TANIA REGINA HASS MIRANDA
RG: 351166348
CPF: 316.547.278-57
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

15

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 657

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010183
NOME: TANIELA APARECIDA DE LIMA
RG: 433006201
CPF: 310.389.588-73
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 658

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010582
NOME: TARCIA APARECIDA DA COSTA
RG: 409336518
CPF: 324.966.928-89
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 659

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010093
NOME: TATIANE APARECIDA MATAVELLI
RG: 41505266X
CPF: 309.815.098-00
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 660

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011027
NOME: TATIANE BIRIBI LEZO
RG: 263995185
CPF: 267.356.938-33
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 661

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010955
NOME: TATIANE CRISTINA APARECIDA MATHEUS PENHA
RG: 30380760X
CPF: 217.767.458-17
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 662

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010904
NOME: TATIANE CRISTINA PARAGUAI BUENO DA SILVA
RG: 32955931X
CPF: 224.507.708-36
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 663

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010513
NOME: TATIANE JANAINA DE CARVALHO MACHADO
RG: 302311245
CPF: 286.896.818-09
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 664

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010278
NOME: TATIANE POMPEI
RG: 266154165
CPF: 282.542.828-03
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 665

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010515
NOME: TERESINHA DO CARMO DE ALMEIDA FAGUNDES
RG: 194433420
CPF: 088.637.968-74
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 666

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010109
NOME: THAIS CORDEIRO COSTA DA SILVA
RG: 466509510
CPF: 400.599.378-82
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 667

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011030
NOME: THALITA ELIZABETH MOREIRA
RG: 4373001803
CPF: 330.587.278-02
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 668

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010287
NOME: THIAGO APARECIDO MARQUES
RG: 476729828
CPF: 362.734.378-66
CARGO: PEB II MATEMÁTICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

4

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 669

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010903
NOME: TUANY CAROLINA DA SILVA
RG: 46318421X
CPF: 367.386.048-82
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 670

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011039
NOME: ULISSES GOMES OLIVEIRA FRANCISCO
RG: 199464522
CPF: 116.545.178-60
CARGO: PEB II ARTES
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

5

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 671

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010243
NOME: VALDIRENE FERNANDES RIBEIRO
RG: 238734535
CPF: 249.996.728-55
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 672

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010508
NOME: VALÉRIA ASSUNÇÃO SOUSA
RG: 28227885
CPF: 178.913.608-39
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 673

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010579
NOME: VALÉRIA CRISTINA DE PAULA
RG: 235928768
CPF: 120.693.158-27
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 674

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010749
NOME: VALÉRIA GOLIN PEREIRA
RG: 440296985
CPF: 296.578.798-41
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 675

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010625
NOME: VALERIA MEDEIRO BRANCO
RG: 288280350
CPF: 180.705.848-40
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 676

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010086
NOME: VALÉRIA MOURA DA SILVA MATSUMOTO
RG: 432895309
CPF: 352.001.378-96
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 677

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010110
NOME: VALMIR FEITOSA DE MACEDO
RG: 340112128
CPF: 228.450.288-14
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 678

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010496
NOME: VANDA HOFFMANN DE CASTRO
RG: 26644989X
CPF: 251.691.628-04
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 679

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010177
NOME: VANDERLÂNDIA DIAS MORENO MOREIRA
RG: 542256046
CPF: 008.530.125-63
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 680

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011035
NOME: VANESSA ANDREIA GARCIA
RG: 331827311
CPF: 221.043.148-44
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 681

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010531
NOME: VANESSA CARLA DE SOUSA
RG: 347799322
CPF: 317.539.848-07
CARGO: PEB II LÍNGUA PORTUGUESA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

10

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 682

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010768
NOME: VANESSA NASCIMENTO SILVA
RG: 339628182
CPF: 338.725.988-30
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 683

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010176
NOME: VANESSA VALIM
RG: 424376854
CPF: 224.736.498-55
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 684

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010995
NOME: VERA LUCIA COELHO
RG: 237683106
CPF: 258.771.128-21
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 685

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010797
NOME: VERA LÚCIA DE LUCCAS ROSOLEN
RG: 132686375
CPF: 060.286.198-60
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 686

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010405
NOME: VERA LUCIA PINHEIRO
RG: 20376429
CPF: 076.148.508-23
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

11

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 687

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011069
NOME: VERÔNICA TEIXEIRA SANTOS
RG: 380146502
CPF: 959.561.314-20
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 688

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 011003
NOME: VICTOR HUGO PARISOTTO
RG: 426944744
CPF: 369.618.448-98
CARGO: PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Prof Lázaro Gonçalves Teixeira

ENDEREÇO: Av. Jânio Quadros, 1533 JdSanto Antonio
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

1

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 689

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010655
NOME: VILMA CANDIDO DA SILVA
RG: 223213561
CPF: 119.302.248-77
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 690

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010717
NOME: VILMA DA SILVA
RG: 194967645
CPF: 120.822.248-13
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 691

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010753
NOME: VIVIANE PINTO NUNES DOS SANTOS
RG: 540604409
CPF: 032.023.125-96
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 692

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010701
NOME: VIVIANE RIBEIRO DA SILVA
RG: 253257529
CPF: 280.854.888-50
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 693

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010118
NOME: WALKIRIA NOELY DA SILVA MORAES
RG: 217530254
CPF: 257.618.688-22
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 694

CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 010924
NOME: WANESSA EMILIANO
RG: 331480128
CPF: 296.471.628-55
CARGO: PEB I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DATA DA PROVA 07/12/2014
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO : 14h
LOCAL DE PROVA:

EM Profª Terezinha do Menino Jesus Calil

ENDEREÇO: Rua Anardino José Machado, 150 Jd Paviotti
CIDADE:

Monte Mor SP

SALA:

16

ATENÇÃO:
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do
horário de abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade
com foto (original), caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos no parágrafo anterior.
Este cartão é apenas informativo e NÃO é necessária sua apresentação no dia da prova.
Para imprimir este cartão use Crtl+P, escolha a impressora e na caixa ‘Intervalo de Página’,
selecione ‘Página’ e digite: 695

