
  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 02 /2012 - GCM 
  

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

 

Em cumprimento ao Edital supra a Prefeitura Municipal de Araçariguama, através da Comissão Especial de 

Concursos especialmente nomeada pela Portaria nº 083/2012 , usando das atribuições legais, FAZ SABER e torna público 
através do presente instrumento a convocação para realização das provas objetivas e demais informações: 

 
I - DIVULGA, a relação dos candidatos inscritos no presente Concurso Público, cujas inscrições foram consideradas 

deferidas e homologadas, dos CARGOS descritos no ITEM 2.5 do Edital Supra. 
A RELAÇÃO DE INSCRITOS está organizada por CARGOS seguida dos nomes dos candidatos em ordem 

ALFABÉTICA. Ela está disponível para consulta nos endereços da Internet: www.aracariguama.sp.gov.br e 
www.institutobrio.org.br e por afixação nos locais de praxe da Prefeitura do Município de Araçariguama/SP.  

Possíveis alterações referentes aos dados ora divulgados, que mereçam correção, inclusão e ou exclusão, deverão ser 
realizadas pelo candidato, detalhando e informando a retificação a ser procedida no prazo de 02 (dois) dias da data da 
publicação pelo e-mail atendimento@institutobrio.org.br e/ou telefone (19) 3801-1595. 

 
II - CONVOCA, todos os candidatos inscritos no Concurso Público de Provas - Edital nº 02/2012, para a realização 

das Provas Escritas , no município de Araçariguama/SP, obedecendo à data, horário e locais a seguir: 
 

DATA DA PROVA: 10/06/2012 - HORÁRIO: 09h00min. – PERÍODO: Manhã 

 

Cargos: 

2.01 - Guarda Municipal - Feminino 

2.02 - Guarda Municipal - Masculino 

 

ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK 

ENDEREÇO: Avenida Progresso, nº 25, Bairro Cintra Gordinho 

ARAÇARIGUAMA/ SP  

PONTO DE REFERÊNCIA: próximo à escola do Cintra Gordinho 

 

 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
munido, OBRIGATORIAMENTE, de: 
 
a) Caneta de tinta Azul ou preta, lápis preto e borracha; 
b) Documento Original de IDENTIDADE COM FOTO ou outro documento previsto no item 3.15 do Edital Supra; 
c) Comprovante de inscrição (boleto bancário acompanhado do comprovante de pagamento ou ficha de inscrição presencial). 
 
 Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital, que fica à 
disposição para consulta através da Internet nos endereços:  www.aracariguama.sp.gov.br e  www.institutobrio.org.br, bem como por 
afixação nos locais de praxe da Prefeitura do Município de Araçariguama. 
 

ARAÇARIGUAMA/SP, 31 DE MAIO 2012. 
 

A COMISSÃO 
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