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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  DO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2010  
 

A Prefeitura Municipal de Limeira nos termos da legislação vigente e do Edital de Abertura do Concurso Público 
nº 01/2010, torna pública a CONVOCAÇÃO, dos candidatos inscritos, para a realização das provas escritas 
objetivas dos cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROCURADOR JURIDIC O. 
 
As provas serão aplicadas no dia 02 de maio de 2010  no prédio da Faculdade Anhanguera de Limeira,  
localizada na Rua Clarino Peixoto de Oliveira, 280, Jardim Maria Busch Modeneis. 

 

Horário de Abertura dos Portões do Prédio – 8 horas 

Horário de Fechamento dos portões do prédio – 8h30m in 
 

Nos termos do item 9.6 do Edital de Abertura das Inscrições, as provas aplicadas no dia 18 de abril para os 
cargos de Professor de Educação Infantil e Procurador Jurídico foram ANULADAS . 

 
 
Atenção:  
Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova, pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcad a, 
munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade com foto e no origi nal , caneta 
esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. 
 

São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia 
Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 
Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na 
forma da Lei nº 9.503/97). 
 

Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o 
fechamento do portão do prédio ou que não estiver d e posse dos documentos hábeis previstos acima. 
 

O candidato poderá informar-se quanto à sala onde r ealizará sua prova através das listas que serão 
afixadas no local ou através do site www.ibamsp-con cursos.org.br no link “área do candidato”  

 

 
 

Limeira 20 de abril de 2010. 
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