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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2023, DE 19 DE JANEIRO DE 2023. 

 

ANTONIO CARLOS SCHIAVON, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS 

MUNICIPAIS DE PIRACICABA (IPASP), NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS... 

 

 
Ficam previstas as condutas necessárias por parte dos candidatos a serem observadas no dia da aplicação do 

Concurso: 
 

- O candidato deve chegar ao local de prova e se dirigir imediatamente para a sala ao qual foi convocado, sem 
permanecer defronte ao prédio ou no pátio do mesmo; 
 

- O candidato deve sair da sala ao qual foi convocado e imediatamente se retirar do prédio após término de sua prova; 
 

- Recomenda-se ao candidato entrar no local de aplicação portando máscara e seu próprio frasco de álcool em gel ou 
outros antissépticos para as mãos; 
 

- O candidato poderá entrar no local de aplicação portando sua garrafa de água; 
 

- O candidato preferencialmente não deverá se ausentar da sala para utilização dos sanitários, salvo caso de extrema 
necessidade e urgência, pois estes terão rígido processo de controle para evitar o uso simultâneo e incentivando a 
prática da higiene e a devida assepsia. 

 

 

RESOLVE: 

 

HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos candidatos inscritos para o cargo: 

 

Denominação  Quantidades de inscritos 

Técnico em Contabilidade 20 

 

 

PUBLICAR a relação dos candidatos inscritos e deferidos para o Concurso Público: 

 

Nome Inscrição 

ADRIANA MARIA ELIS TAPIA 20022 

ANDRE FELIPE COSTA MANZANO 20023 

CARLOS ARIEL MEDIS 20030 

DANIELE FURLAN ORIANI 20005 

EVANDRO CALAZANS DE CAMARGO 20011 

FABIO FELIPE DA SILVA GRANJA 20021 

FERNANDA DELAZERI 20029 

HELLEN ESTER DA CONCEICAO FERREIRA 20031 

KELLY CRISTINA RAMOS VIDAL POMPEU 20024 

LARISSA DANIELLE CASTELLARI NICOLAJUNAS 20014 

LUANA MARIA GOMES BIANCHINI 20001 

LUIZ ANTONIO ORIANI JUNIOR 20010 

MARIELE TOMAZINI SOARES 20018 

MEIRE APARECIDA REIS CASALE 20009 

MICAELI JOSE MOREIRA 20026 

PALOMA MICHELE DE GASPARI CHRISTOFOLETTI 20016 

ROSANE MARGARETH HUSSNI 20025 

THAINY KAROLINI DOS SANTOS 20027 

VALDIR JOSE ANSELMO 20012 

WAGNER DE ARAUJO SOUZA 20020 
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CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas no dia 26 DE FEVEREIRO DE 2023, 
no seguinte local e horário: 

 

Horário de Abertura dos Portões: 7h15min 

Horário de Fechamento dos Portões: 7h45min 

Início das Provas: 8 horas 

PROVA OBJETIVA 

Denominação Local de Prova Endereço 

Técnico em Contabilidade 
“ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES 

BUZETTO” 

Rua da Colônia, nº 392 – Bairro 

Jaragua - PiracicabaSP 

 
 

Recomenda-se que IMPRIMA E LEVE CONSIGO O CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, onde todos os elementos 
acima estão contidos. 

 
Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 1 (uma) hora. 

 
O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, no horário conforme estabelece a tabela 

acima, respeitando-se o horário de fechamento dos portões. 
 
Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de um dos documentos no 

original, de acordo com normas estabelecidas no Edital, item 6.4. 
 
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a sua 

identificação. 
 
A Consesp recomenda que o candidato leve apenas o documento original que o identifique, caneta azul ou 

preta de material transparente, lápis preto e borracha para a realização da prova, garrafa de água, máscara facial 
reserva, álcool em gel, lenço para higiene nasal (caso necessário) e saco plástico para descarte. NÃO leve nenhum 
dos objetos ou pertences relacionados como não recomendáveis no Edital. 

 
Na data, local e horário estabelecidos acima, os portões serão fechados, não permitindo a entrada de 

candidatos retardatários. 
 

É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de TODOS os atos, editais, 
resultados, convocações e comunicados referentes a este Concurso Público. Até o resultado final o candidato deve 
acompanhar as publicações no site www.consesp.com.br e a partir de então, as publicações serão feitas 
exclusivamente pelo órgão realizador em seus órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus átrios. 
 

DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação oficial para eventuais Recursos sobre 
o presente Edital, devendo os mesmos serem protocolados através do site www.consesp.com.br . 

 
E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Piracicaba/SP, 17 de fevereiro de 2023. 
 

Antonio Carlos Schiavon 
Presidente  

 

http://www.consesp.com.br/
http://www.consesp.com.br/

