
 

 
 

Prefeitura Municipal de Mairiporã 
Estado de São Paulo 

 

PROCESSO SELETIVO 
EDITAL Nº 03/2017 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, CONVOCA todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo Edital nº 03/2017, para 
prestarem as provas objetivas a serem realizadas no dia 10 de setembro de 2017, às 09 horas, E.M. MUFARREGE SALOMÃO 
HAMMA, localizada na Rua Celso Epaminondas, s/n, Lavapés, Mairiporã/SP, de acordo com as informações divulgadas neste edital. 
A lista dos locais de realização das provas objetivas contendo nome do candidato, número da sala de prova, horário de realização da 
prova e demais informações pertinentes estão disponíveis para consulta na Internet, nos endereços eletrônicos www.institutomais.org.br e 
www.mairipora.sp.gov.br e divulgadas neste edital. 
Ao candidato só será permitida a participação das provas na respectiva data, horário e local determinado. Não será permitida, em hipótese 
alguma, realização das provas fora do local designado. 
O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 30 minutos antes do horário 
estabelecido para fechamento dos portões.  
O ingresso no local das provas só será permitido ao candidato que apresentar ORIGINAL do documento de identidade. 
Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais 
pré-determinados; não apresentar o documento de identidade original; não comparecer à realização da prova, seja qual for o motivo 
alegado; ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência estabelecido neste 
edital; for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outro meio de 
comunicação, ou utilizando-se de: livros, notas, impressos e outros similares não permitidos; for surpreendido portando calculadora, 
agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 e outros equipamentos 
similares; tiver o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas; lançar mão de meios ilícitos 
para executar a prova; não devolver a Folha de Respostas cedida para realização da prova; perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos ou agir com descortesia em relação a quaisquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes; fizer 
anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, 
portando a folha de respostas; não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e na folha de respostas; utilizar ou 
tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo. 
A totalidade das Provas terá a duração de 03h00 (três horas). 
Por razão de segurança, o candidato poderá deixar a sala de aplicação das provas, levando consigo o Caderno de Questões das Provas 
Objetivas somente após decorrido o tempo mínimo de 1 (uma) hora de início das provas. 
O candidato que insistir em sair antes do tempo estabelecido, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo de ocorrência, 
declarando sua desistência do Processo Seletivo, o que será lavrado pelo Coordenador de Aplicação, passando à condição de candidato 
eliminado. 
O candidato após entregar todo o material correspondente à prova realizada para o Fiscal de sala, deverá, imediatamente, retirar-se da 
sala e do prédio onde estará sendo realizada esta fase, bem como não poderá utilizar os banheiros. 
O candidato que desejar utilizar o banheiro antes de sair do prédio, deverá solicitar o acompanhamento de um Fiscal antes de entregar o 
material correspondente a sua prova. 
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das provas, contidos no Edital nº 03/2017 do Processo 
Seletivo. 
 

Mairiporã, 04 de setembro de 2017. 
 

 
Antonio Shigueyuki Aiacyda 

Prefeito 

 
RELAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS 

Inscricao Nome (Listagem Alfabética) Documento Função Sala 
 0217000001 ADRIANA SANTANA DOS S DE ALMEIDA 30534474-2 MÉDICO ULTRASSONOGRAFIA 004 

 0217000002 ALESSANDRA GARCIA LOPES MAGRO 289222114 MÉDICO PEDIATRA 003 

 0217000003 ANAIR DE SOUZA 11613306-5 MÉDICO DO TRABALHO 001 

 0217000004 ANDREA GIROTO AMORIM 14318726 MÉDICO GINECOLOGISTA 002 

 0217000005 ANÍBAL BRITO JÚNIOR 95029015681 MÉDICO PEDIATRA 003 

 0217000006 ANTONIO PEREIRA COELHO NETO 138179839 MÉDICO DO TRABALHO 001 

 0217000007 CAICHI IWATA 44115155 MÉDICO PEDIATRA 003 

 0217000008 ERIC EUCLIDES SALVADOR FEIJÃO 274680427 MÉDICO PEDIATRA 003 

 0217000009 FELIPE LIMA NETTO SALMAZO 299126353 MÉDICO DO TRABALHO 001 



 0217000010 FERNANDA ROBERTA JACOMO ROMERO 340589498 MÉDICO PEDIATRA 003 

 0217000011 HENRIQUE LUPIANEZ DA CUNHA 11877548 MÉDICO DO TRABALHO 001 

 0217000012 JANDER LUIZ BUCKER FILHO 1701053 MÉDICO ULTRASSONOGRAFIA 004 

 0217000013 JOSE JAMIL SIMAO 4920985 MÉDICO GINECOLOGISTA 002 

 0217000014 LAERTE MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR 557346 MÉDICO PEDIATRA 003 

 0217000015 LILIAN KAZUTO PEREIRA ADATE 595885858 MÉDICO PEDIATRA 003 

 0217000016 MARIO KABBABE 24832784 MÉDICO DO TRABALHO 001 

 0217000017 MILENA FERREIRA DA SILVA 4878960 MÉDICO PEDIATRA 003 

 0217000018 PAULO MARCIO GARNERO ADAS 250425117 MÉDICO ULTRASSONOGRAFIA 004 

 0217000019 PAULO ROBERTO LIMA 20860054-1 MÉDICO DO TRABALHO 001 

 0217000020 SERGIO PANDOLFI 4 896 848 MÉDICO DO TRABALHO 001 

 0217000021 SIMONE UEZATO 406610642 MÉDICO ULTRASSONOGRAFIA 004 

 0217000022 VANESSA MARQUES RODRIGUES 28293538-1 MÉDICO ULTRASSONOGRAFIA 004 

 0217000023 WELITON CORREA MARQUES 001105616 MÉDICO PEDIATRA 003 

 


