
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 
Rua Siqueira Campos, S-64  –  Cx. Postal 33   –   CEP 17280-000  –  Pederneiras-SP 

Fone: (14) 3283-9570  – email: administracao@pederneiras.sp.gov.br 

        
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2011 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2011 
 

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, PREFEITA MUNICIPAL DE 
PEDERNEIRAS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS... 

 
RESOLVE: 

 
I – HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos candidatos inscritos para os 

cargos: 
 

Denominação  Quantidades de inscritos 
Professor de Ensino Básico Especialista - Educação Artística 023 
Professor de Ensino Básico Especialista - Informática 026 
Professor de Ensino Básico Especialista - Música (Instrumento e Coral) 005 

 

 
II – INDEFERIR NA CONDIÇÃO DE CANDIDATO COM NECESSIDADES ESPECIAIS, por não 

preencher o requisito 3.1.6 do Edital, a seguinte inscrição ficando a mesma deferida na condição de não portador de 
necessidades especiais: 

 
Nº 

Inscr. 
Candidato Cargo 

Documento 
identificação 

020051 Gesiel Bento Raimundo 
Prof. de Ensino Básico Especialista – 

Música (Instrumento e Coral) 
340373088 

 

Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o 
encerramento das mesmas, em salas especialmente designadas, CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA de 
eventuais títulos que possuam. Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e 
horário acima determinados e estes deverão ser apresentados e entregues em envelope identificado com nome, 
cargo e número de inscrição do candidato, conforme modelo abaixo, que após conferência será fechado, emitindo-
se comprovante de recebimento. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, através 
do site  www.consesp.com.br. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas informativo. 

Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, 
munidos de caneta esferográfica preta ou azul, preferencialmente preta, Cédula de Identidade Original (RG) e 
Protocolo de Inscrição. 

No horário estabelecido, os portões serão fechados, não se permitindo a entrada de candidatos 
retardatários. 

 
III – DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais Recursos, devendo os mesmos 

serem protocolados no setor competente da Prefeitura. 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

 Pederneiras – SP, 01 de março de 2011 
 
 

Ivana Maria Bertolini Camarinha  
Prefeita 


