PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2015
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA AS
PROVAS DA PRIMEIRA ETAPA
1 - Da Prova:
Prova escrita de múltipla escolha da primeira etapa do processo seletivo:
1.1 - Será realizada no dia 31 de maio do ano corrente, às 09:00 hs, na Escola Municipal de
Ensino Fundamental "Tiradentes", a Rua Floriano Peixoto, nº 1353, Centro, Brodowski/SP;
1.2 - O fechamento dos portões será às 08:50 hs, e a partir deste horário não mais será permitida
a entrada de candidatos sob qualquer alegação;
1.3 - O tempo de duração da prova escrita de múltipla escolha será de 02:30 (duas horas e 30
minutos), contadas a partir do início da prova;
1.4 - O candidato deverá estar munido de comprovante de inscrição, documento original de
identificação com foto, caneta esferográfica azul ou preta;
1.5 – Durante a realização das provas não será permitido ao candidato consulta a livros,
legislação, uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação, calculadora, Pager,
telefone celular, boné, chapéu ou qualquer material que não seja estritamente necessário à
realização da prova;
1.6 - A prova de múltipla escolha será constituída de 20 (vinte) questões, com o peso de 05
(cinco) pontos cada questão. Os candidatos que não atingirem o mínimo de 50% na prova de
múltipla escolha, estarão desclassificados do processo seletivo.
1.7 - O candidato que atingir o valor mínimo de 50% da prova de múltipla escolha, estará
classificado para a etapa seguinte, que será constituído de: entrevista, análise de currículo e
títulos (classificatórias);
1.8 - O caderno de prova escrita de múltipla escolha, poderá ser levado pelo candidato, após
transcorrido 01 (uma) hora do início da prova.
2 - Homologação das Inscrições e Convocação para prova:
Os candidatos descritos abaixo estão convocados para realizar as provas de múltipla escolha, da
primeira fase do Processo Seletivo nº 01/2015, no dia e horário, conforme item 1 descrito acima.
2.1 - Inscrições deferidas:
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
QTD.
NOME
01
DANILO MARTINS
02
EDSON FERREIRA DA CRUZ
03
MAYARA LUZENTE SESTARI
04
NIVALDO DONIZETTI RIBEIRO
05
ROBERTA APARECIDA GIACHETTI
06
ROSELAINE APARECIDA GOMES ALVES

RG
42.598.624
23.945.474
41.363.062-6
18.981.483-4
25.572.200
45.962.237-7

Nº INSC.
1/01
1/05
1/06
1/03
1/02
1/04
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Cargo: ENCANADOR
QTD.
NOME
01
BRUNO ALERSON RAMOS
02
DAVID REGINALDO MORETI JÚNIOR
03
LENON BRUNO FERREIRA
04
LUCAS BENATI REGIS
05
LUCAS ROBERTO ALVES CRISTÓFARO
06
REINALDO BIANCHI
07
VALDIR DE OLIVEIRA

RG
40.759.353-6
48.790.070-4
46.253.108-9
46.276.668
44.377.859-0
27.985.319
24.528.596-9

Nº INSC.
2/05
2/06
2/02
2/01
2/04
2/03
2/07

3 - Gabarito:
3.1 - O gabarito estará disponível no mural do SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Brodowski e na página oficial do SAAEB, no endereço eletrônico www.saaebrodowski.com.br,
na data de 01 de junho do ano corrente.
4 - Recursos da prova escrita de múltipla escolha (primeira etapa):
4.1 - O prazo para recurso do gabarito da prova de múltipla escolha será de 02 (dois) dias, nas
datas de 02 e 03 de junho do ano corrente.
4.2 - Deverá ser protocolado no SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski, o
pedido de recurso, dirigido à Comissão Examinadora, mediante requerimento, no horário das
08:30 hs às 16:00 hs, contendo:
a) Nome completo e número do processo de inscrição do candidato;
b) Objeto do pedido e exposição detalhada das razões que o motivaram.
4.3 - Não serão considerados os pedidos de revisão formulados fora dos horários e prazos, de
forma inadequada ou que não contenham os elementos indicados no subitem 4.2
4.4 - Caso haja recurso deferido será publicado no SAAEB - Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Brodowski e na página oficial do SAAEB, no dia 09 de junho do ano corrente.
5 - Classificação da primeira etapa:
5.1 - Na data de 10 de junho do ano corrente, será afixado no SAAEB - Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Brodowski e na página oficial do SAAEB, no endereço eletrônico www.
saaebrodowski.com.br, a lista de classificados na primeira fase do processo seletivo;
5.2 - Os candidatos aprovados na primeira etapa do processo seletivo, para todos os cargos,
realizarão a entrevista e análise de currículo e título, em data, horário e local a ser divulgado
junto a classificação de aprovados na primeira etapa.
Brodowski, 26 de maio de 2015.
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