
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2012 
 

 

 

1 

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
 

Em cumprimento às normativas do Edital 01/2012, o Prefeito do Município de Araçariguama, usando das atribuições 
legais, FAZ SABER, que adota e Publica as seguintes providências, bem como HOMOLOGA o presente concurso, 
nos termos que seguem: 
 
I - DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS INCLUÍDOS NA RELAÇÃO DE INSCRITOS 
Divulga os candidatos devidamente inscritos no presente concurso, cujos nomes não constavam da listagem de 
presença – face às inconsistências das baixas de pagamento quando da primitiva divulgação - que nos termos 
previstos do Edital do Concurso em tela, careciam de correção, na forma estabelecida a saber: 
 

3.6 No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes da data da realização das provas, conferir no 
site www.institutobrio.org.br,  ou  www.aracariguama.sp.gov.br se os dados da inscrição efetuada pela 
internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato 
deverá entrar em contato com o INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS através do 
email: atendimento@institutobrio.org.br ou pelo telefone (19) 3801-1595, para verificar o ocorrido. 

 

Para cumprimento da norma prevista, e para que não paire quaisquer dúvidas sobre os procedimentos adotados 
determina e divulga as inclusões dos candidatos abaixo, nas listagens de inscritos, que por direito apresentaram em 
tempo hábil a Ficha de Inscrição acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, a saber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
II - HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
Tendo em vista a conclusão dos trabalhos de realização do CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2012 e não 
havendo pendências quanto a recursos, depois de decorridos os prazos legais, referente aos cargos mencionados 
no item acima, RESOLVE HOMOLOGAR o concurso público tudo em conformidade com o                                      
Edital Completo nº 01/2012. 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital de 
Homologação do Concurso Público, a ser publicado no Jornal Gazeta de A Araçariguama, no endereço 
www.institutobrio.org.br e ainda, afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Araçariguama. 
 
Araçariguama/SP, 27 DE JUNHO DE 2012. 

 
 

ROQUE HOFFMANN 
Prefeito do Município de Araçariguama 

 

CARGO CANDIDATO 

1.04 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM EZILDA TERRA NEGRAO 

1.09 - MERENDEIRA AURELINA ALMEIDA DE SOUSA 

1.11 - MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES PAULO CESAR PALAZZOLLI 

2.05 - SECRETÁRIO DE ESCOLA 
ALESSANDRA DE ABREU HEMOTO 

LETICIA FRANCIELI DE SOUZA MARTINS 

2.06 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM KARINA GUIMARAES VIEIRA DA SILVA BONIFACIO 

3.01 - ASSISTENTE SOCIAL LAIDES ANTONINHA MARIANOF 

3.02 - ENFERMEIRO 
JOSIANE APARECIDA NUNES QUIRINO 

MARIA NEIVA DOS SANTOS 

3.05 - FISIOTERAPEUTA ALINE OLIVEIRA BURIM 

3.06 - FONOAUDIÓLOGO TATIANA CARVALHO PIVETA 
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