
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                          EDITAL nº 03/2016 DO PROCESSO SELETIVO 01/2016 de 15 de fevereiro de 2016 

                     CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA 
 

A FUNDAÇÃO DO ABC, em uso de suas atribuições TORNA PÚBLICA a convocação dos candidatos para a 
realização da Prova Objetiva do Processo Seletivo 01/2016. 

 

 1. REQUISITOS GERAIS 
  

 

 

1. INSCRIÇÕES EFETIVADAS 

 

1.1 Foram efetivadas apenas as inscrições dos candidatos que preencheram o formulário de inscrição 

disponibilizado no site www.fuabc.org.br, conforme estabelecido no item 2.2 do Edital 01/2016 de Abertura. 

 

2. DAS PROVAS 

 

2.1 As provas objetivas terão duração de três horas e serão aplicadas no dia 18 de fevereiro de 2016 

às   9:00 horas (nove horas da manhã). 

2.2 Todas as provas serão aplicadas no seguinte endereço: Av. Príncipe de Gales nº 821, Bairro Príncipe 

de Gales, Santo André/SP, no Auditório “Prof. Dr. David Everson Uip”, Prédio do CEPES – Térreo. 

2.3 Horário de início das provas: 9:00 horas 

2.4 Horário de término das provas: 12:00 horas 

2.5 Não será permitido o acesso aos locais de prova depois do horário fixado para início da prova. 

2.6 Os horários mencionados no presente Edital obedecerão ao horário oficial de Brasília/DF. 

2.7 O candidato somente poderá realizar as provas na respectiva data, local e horário estabelecidos neste 

Edital. 

2.8 Será vedada a realização das provas fora do local designado. 

2.9 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico www.fuabc.org.br para verificar o 

seu local de provas. 

2.10 São de responsabilidade exclusiva do candidato: a observação do Edital de Convocação publicado, a 

identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 

2.11 A FUNDAÇÃO DO ABC não enviará telegrama ou correspondência ao endereço dos candidatos 

informando o local de aplicação das provas. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 O conteúdo programático da Prova Objetiva referente às áreas de conhecimento está disposto no Anexo I do 

Edital nº 01/2016.  

3.2 Os critérios de avaliação da Prova Objetiva e os critérios de desempate são os estabelecidos no Edital nº 

01/2016. 

 

 

http://www.fuabc.org.br/
http://www.fuabc.org.br/


 

3.3 Para realizar a prova o candidato deverá apresentar um documento original de identidade com foto. 

3.3.1 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 

brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham 

como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto). 

3.3.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras 

de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem 

documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

3.3.3 Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou quaisquer outros 

documentos. 

3.3.4 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na 

forma definida no item 3.3.1 deste edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do 

processo seletivo. 

3.3.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro 

da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias, ocasião em que será submetido à 

identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. 

3.3.7 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente 

dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. Os documentos apresentados deverão estar em 

perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

3.3.8 Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que utilizar 

o documento de identidade de outra pessoa. 

3.4 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para seu 

início. 

3.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de meia 

hora, munido do original de um dos documentos de identidade relacionados no item 3.3.1; caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha. 

3.6 Não serão permitidos, durante a realização da prova, a comunicação entre candidatos ou o uso de máquinas 

calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

3.7 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido 

portando aparelhos eletrônicos como bip, telefone celular, tablets, ipod®, walkman, pendrive, agenda eletrônica, 

mp3 player ou similar, notebook, palmtop, receptor ou transmissor de dados, gravador, máquina de calcular, 

máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio do tipo data bank, óculos escuros, protetor 

auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

3.8 Todos os equipamentos eletrônicos deverão estar desligados e com a bateria desconectada.  

3.9 A FUNDAÇÃO DO ABC não se responsabilizará por perdas ou extravios de equipamentos e/ou objetos 

ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

3.10 A FUNDAÇÃO DO ABC recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no item 3.7, no dia de 

realização das provas. 

3.11 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver 

armado será encaminhado à Coordenação. 

 

 

 



 

3.12 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato. 

3.13 O candidato deverá assinar as respostas definitivas no gabarito, único documento válido para a correção da 

prova, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 

específicas contidas na capa do caderno de provas e nessa Folha. 

3.14 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais presentes no cartão-resposta, em 

especial seu nome e o número de seu documento. 

3.15 Não será permitido que as marcações nas Folhas de Respostas sejam feitas por outras pessoas.  

3.16 Em hipótese alguma haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato. 

3.17 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Resposta Definitiva serão de inteira 

responsabilidade do candidato. 

3.18 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta 

(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 

3.19 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, 30 (trinta) 

minutos após o início das provas. 

3.20 O caderno de provas deverá ser entregue ao Fiscal da sala no momento em que o Candidato receberá a 

Folha de Respostas Definitiva. 

3.21 A inobservância dos subitens 3.18 e 3.19 acarretará a não correção da prova e, consequentemente, a 

eliminação do candidato no processo seletivo. 

3.22 Ao terminar a prova antes de decorridas três horas de seu início, o candidato entregará ao fiscal a Folha de 

Respostas Definitiva e o Caderno de Provas cedidos para a execução da prova. 

3.23 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma. 

3.24 Não será permitida a consulta a nenhum tipo de material, como livros, apostilas, anotações, códigos ou 

qualquer outra fonte de dados. 

3.25 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que, durante 

a sua realização: 

a) não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 3.3.1 deste edital; 

b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 

d) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não 

forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato; 

e) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como os listados no subitem 3.7 deste edital; 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 

autoridades presentes ou com os demais candidatos; 

g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer 

outro meio, que não os permitidos; 

h) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 

i) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

j) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão-resposta ou o caderno de provas; 

k) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou no cartão-resposta; 

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

m) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer etapa do processo seletivo; 

 

 



 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) for surpreendido portando anotações em papéis, que não os permitidos; 

p) for surpreendido portando qualquer tipo de arma durante a realização das provas e/ou negar-se a entregá-

la à Coordenação; 

q) não permitir ser submetido ao detector de metais. 

3.26 No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou pelas 

autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

3.27 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 

policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente 

eliminado do PROCESSO SELETIVO. 

3.28 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato, 

constituindo tentativa de fraude. 

3.29 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 

afastamento de candidato da sala de provas. 

3.30 A FUNDAÇÃO DO ABC não arcará com quaisquer despesas de deslocamento de candidatos para a 

realização da prova. 

3.31 A FUNDAÇÃO DO ABC não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 

referentes a este processo seletivo no que tange ao conteúdo programático.  

3.32 Os casos omissos serão resolvidos pela FUNDAÇÃO DO ABC. 

3.33 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital. 

 

Santo André/SP, 15 de fevereiro de 2016. 

 

 
 

MARIA APARECIDA BATISTEL DAMAIA 
Presidente  

Fundação do ABC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS 

 
 

Analista de Sistemas Especialista III 

Adriana Pereira Da Silva 

Alessandro Lozzi 

Arthur Wagner Macedo 

Danielle Mazotti Contardo 

Giselly Lacerda Cruz 

João Marcos Martins De Souza 

Jose Willian Do Nascimento 

Kennedy Souza Chagas 

Luiz Fernando Lopes 

Marcelo Teixeira Da Dalt Netto 

Marcos Roberto De Araujo 

Pedro Roberto Affonso 

Reginaldo Prados Do Nascimento 

Ricardo Antunes Pereira 

Ricardo Da Silva Pinto 

Robson Brito Pires 

Rodrigo Ebner Messias 

Tiago Oliveira Beraldi 

 

Analista de Sistemas Sênior IV 

Alisson Adeilton De Souza Da Silva 

Antonio Francisco Ferreira De Castilho Filho 

Ariane De Queiroz Silva 

Edilson De Oliveira Andrade 

Felipe Rosolin 

Flávio Teles Marinho 

Gabriela De Lima Gomes 

Lucas Nascimento Santos 

Lucas Riechelmann Ramos 

Manoel Placido Santos 

Marcio Teles Marinho 

Maria Lidiani Queiroz 

Michele Da Silva Martins 

Rafael Da Silva Teodoro 

Tiago Rogério Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS 

 

Administrador de Rede Pleno II 

Ademar Imai Dos Santos 

Alexandre Tinelli Marquesini 

Anderson Willian De Jesus Xavier 

André Luiz Barreto Da Silva 

André Luiz Nagayoshi 

Bruno Games Café Da Silva 

Bruno Vinicius De Souza 

Cleiton Barbosa Pinheiro 

Daniel Bagnatori Tavares 

Daniel Tomaz De Oliveira 

Danillo Soubihe Ferreira Cunha 

Deigles Ferreira Lima 

Diego Parra Ferreira 

Éderson Menezes Reis 

Eduardo Metestaine Coelho 

Erenildo Martins 

Everton Da Silva Santos Salviato 

Everton José De Lima 

Fábio Luiz Da Silva 

Fabio Oliveira 

Felipe Carvalho Cressoni 

Fernando Aparecido De Carvalho 

Gilson Alves Feitosa 

José Vieira Neto 

Marcelo Miranda Marsola 

Marcos Vinicius Simões De Oliveira 

Mauro Nicacio De Almeida Junior 

Ramilson Dos Santos Silva 

Roberson De Souza Carmo 

Rodrigo Buzo Da Silva 

Rodrigo Dias De Lima 

Thieres Antunes Dias 

Wagner Hoelz 

 

 


