
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

 C O N C U R S O  P Ú B L I C O -  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 1  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA, Estado de São Paulo, CONVOCA todos os candidatos inscritos no 
Concurso Público destinado à contratação temporária de docentes de acordo com a Lei específica, e com o presente 
Edital, para prestarem as Provas Objetivas e entrega de Títulos (quando for o caso), no dia 29 de janeiro de 2012, de 
acordo com as instruções e o intervalo alfabético divulgado abaixo: 
 

CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E ENTREGA DE TÍTULOS. 
 
1. Ao candidato só será permitida a participação nas Provas Objetivas e entrega de Títulos (quando for o caso), em data, 
horário e local respectivos, constantes neste Edital de Convocação ou nas informações disponibilizadas no endereço 
eletrônico www.cetroconcursos.org.br. 
 
2. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas fora do local designado. 
 
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova às 8h (oito horas), no período da manhã, e às 
13h30 (treze horas e trinta minutos), no período da tarde, ou seja, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
minutos antes do horário de fechamento dos portões, que se dará às 9h (nove horas), no período da manhã, e às 
14h30 (quatorze horas e trinta minutos), no período da tarde, observado o horário oficial de Brasília-DF, portando 
documento de identidade no seu original, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha. 

 
3.1. Os portões serão fechados, impreterivelmente, às 9h (nove horas), no período da manhã e às 14h30 
(quatorze horas e trinta minutos), no período da tarde, observado o horário oficial de Brasília. 
 
3.2. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato.  

 
4. O ingresso no local das provas só será permitido ao candidato que apresentar ORIGINAL de um dos documentos de 
identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pela Secretaria de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 
Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF etc.) e Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 

 
4.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e protocolos. 
 
4.2. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade ou qualquer um dos documentos mencionados no item 
4, deste Edital, ainda que autenticadas. 
 
4.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato. 

 
5. No dia da realização das provas, conforme itens 7.6., 7.6.1., 7.6.2. do Edital nº 01/2011, não será permitido ao 
candidato: 
 
Entrar e/ou permanecer no local de exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, 
notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio digital, relógio com banco de 
dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento desta instrução 
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 
O candidato que estiver portando equipamento eletrônico, como os indicados no item 7.6., deverá desligá-lo, 
permanecendo nesta condição até a saída do candidato do local de realização das provas, sendo que a Cetro Concursos 
não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização 
das provas, nem por danos neles causados. 
Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico, durante a realização das provas, o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 
5.1. A Cetro Concursos recomenda que, no dia da realização das provas, o candidato não leve nenhum tipo de 
equipamento eletrônico ou objetos semelhantes. 
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6. Caso o candidato esteja de posse de algum(ns) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), este(s) deverá(ão) ser 
desligado(s), retirado sua respectiva bateria, antes de ser(em) acondicionado(s), devendo permanecer desta mesma 
forma, até a saída do candidato do local de prova. A bateria do celular deverá ser retirada, pelo candidato, sob pena de 
exclusão do Concurso Público, caso este venha a tocar nas dependências do local de prova. 

 
6.1. Os pertences pessoais dos candidatos, indicados no item 5, deste Edital, deverão ser acondicionados em 
material específico, fornecido pelo fiscal, antes do início da prova, e acomodados em local a ser indicado. 
 
6.1.1. A Cetro Concursos não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 

 

7. Para os cargos de Professor ocorrerá Provas de Títulos. 

7.1. Os documentos relativos aos títulos deverão ser entregues exclusivamente, no dia da Prova Objetiva, somente 
após o fechamento dos portões e antes do início da prova. Após o referido momento, não serão aceitos acréscimo, 
substituições e/ou complementações de quaisquer documentos entregues, sob qualquer hipótese, conforme o 
Capítulo IX do Edital nº 01/2011. 

7.2. A entrega da documentação relativo à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o Título 
não será eliminado do Concurso Público. 

 
8. A totalidade das Provas Objetivas terá a duração de 3 (três) horas 

 
8.1. Durante a realização das Provas Objetivas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
 
8.2. Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala de realização de prova, após decorridas 2h 
(duas horas) de seu efetivo início. Após decorrida as 2 (duas) horas, faltando 60 (sessenta) minutos para o 
término do horário estabelecido para o fim da prova, o candidato poderá levar o Caderno de Questões. 

 
9. Durante a prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fiscal sua saída da sala e este designará um 
fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da 
entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. 

 
9.1. Na situação descrita no item 8 acima, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de 
equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.  
 
9.2. Ao fim da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo 
permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os banheiros. 

 
10. O candidato deverá observar, também, as normas e os procedimentos para a realização das provas, estabelecidos no 
Edital nº 01/2011, do Concurso Público. 
 

Orlândia, 20 de janeiro de 2012. 
 

Data da Prova: 29/01/2012 
Horário de Apresentação (Oficial de Brasília): 08h00 
Horário de Fechamento dos Portões (Oficial de Brasília): 09h00 
 Intervalo Alfabético de Candidatos por Cargo 
 Cidade de Prova: 01 - Orlândia 
Local de Prova: 
301M - ETEC PROFº ALCÍDIO DE SOUZA PRADO 
AVENIDA 10,  1100  
CENTRO - Orlândia/SP 
201 - Técnico em Nutrição e Dietética 
De: DAIANA MARCIA DIAS CAPELLARI 
Até: TAUANA FABRINI 
204 - Monitor de Informática 
De: ADERVAL ADELINO DA SILVA JUNIOR 
Até: WILLIAM GOMES DE MORAIS  
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301 - Controlador Geral do Município 
De: ALESSANDRO ROGÉRIO QUARESEMIN 
Até: WILLIAM ALBERTO ROMÃO 
302 - Consultor Jurídico 
De: ADEMAR JOSÉ MARTINES 
Até: WILSON SCATOLINI FILHO 
304 - PEB II - Artes 
De: ALCIONE NASCIMENTO PIRES FUDIMURA 
Até: WAYNE GUSTAVO SPIMPOLO ANDRÉ 
310 - Fiscal de Obras 
De: EDUARDO PIRES GARCIA 
Até: RICARDO DE AGOSTINI 

Local de Prova: 
302M - EMEB PEDRO BORDIGNON NETO 
AVENIDA 11,  138 A  
CENTRO - Orlândia/SP 
101 - Motorista A 
De: ADRIANO FAZZA 
Até: RODOLFO APARECIDO DOS SANTOS 
102 - Motorista B 
De: ADILSON APARECIDO ENES GONÇALVES 
Até: WILSON JOSE DE SOUZA LIRA 
202 - Auxiliar de Educação A1 
De: ALESSANDRA GONÇALVES DE OLIVEIRA 
Até: VERÔNICA PREZOTO 
203 - Guarda Municipal 
De: ADILSON CALDANA 
Até: WILLIAM MIGUEL DA SILVA 

Local de Prova: 
303M - EMEB PROFª SYLVIA FERREIRA JORGE SCHAFFER 
RUA DOZE,  2291-A  
JARDIM SANTA RITA - Orlândia/SP 
307 - PEB I - Substituto Educação Infantil 
De: ADRIANA CREMONINI 
Até: VIVIANI VANZOLINI SERVELLI 
308 - PEB II - Substituto Português 
De: ADRIANA AP. APOLINÁRIO FRANCISCO 
Até: WASHINGTON LUÍS BARBA 

 

Data da Prova: 29/01/2012 
Horário de Apresentação (Oficial de Brasília): 13h30 
Horário de Fechamento dos Portões (Oficial de Brasília): 14h30 
 Intervalo Alfabético de Candidatos por Cargo 
 Cidade de Prova: 01 - Orlândia 
Local de Prova: 
401T - ETEC PROFº ALCÍDIO DE SOUZA PRADO 
AVENIDA 10,  1100  
CENTRO - Orlândia/SP 
303 - PEB II - Matemática 
De: ADMILDE GABRIEL DE SOUSA 
Até: VIVIANE MEDEIROS GALVÃO 
305 - PEB I - Fundamental 1º ao 5º 
De: ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA 
Até: VALICE DE SOUZA 
306 - PEB I - Substituto 1º ao 5º 
De: ADRIANA CREMONINI 
Até: VIVIAN CRISTINA MANIEZO FAVARO SESTARI 
309 - PEB II - Substituto de Matemática 
De: ALCIDES ANTONIO DE SOUZA 
Até: SONIA VALÉRIA CASTALDINI 


