CONCURSO PÚBLICO – IMA 01/2020
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS
Considerando a necessidade de contratação de pessoal, a INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS
ASSOCIADOS S/A – IMA torna pública a data, locais e horários para a realização das Provas Objetivas
para cada cargo/função, ficando convocados todos os candidatos regularmente inscritos no Concurso
Público 01/2020.
Considerando a pandemia de Coronavírus (COVID-19), faz-se necessário observar protocolos de
segurança com o objetivo de oferecer aos candidatos a estrutura de prova necessária e, principalmente,
segura. Para isso, foram adotadas medidas para evitar aglomeração e contágio, tais como: redução de
candidatos por sala (1,5 metros de distanciamento), aferição de temperatura, disponibilização de álcool
em gel 70%, sabonete líquido nos sanitários, máscara reserva para os candidatos, dentre outros.
Além destas medidas ficam estabelecidas as condutas necessárias, a serem seguidas pelos
candidatos, no dia da aplicação das provas objetivas:
- O candidato deve chegar ao local de prova e se dirigir imediatamente para a sua sala de prova, sem
permanecer defronte ao prédio ou no pátio;
- O ingresso ao local de prova só será permitido, obrigatoriamente, mediante a utilização correta de
máscara de proteção facial individual, inclusive os candidatos devem levar máscara reserva para que
possam realizar a troca de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde;
- O candidato deve manter a distância mínima recomendada pelos órgãos de saúde;
- O candidato poderá entrar no local de aplicação da prova portando seu próprio frasco de álcool em gel
ou outros antissépticos para as mãos;
- O candidato poderá entrar no local de aplicação da prova 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 haverá processo rígido para evitar o uso simultâneo e
incentivar a devida higienização das mãos;
- O candidato deve permitir e facilitar a aferição da temperatura ao ingressar no prédio da aplicação das
provas. O candidato que na data da prova estiver com temperatura igual ou superior a 37.8º será levado
para uma sala em separado onde farão a prova os candidatos que estiverem em estado febril;
- O candidato deve levar consigo um saco plástico para que possa descartar o próprio lixo produzido;
- Ao terminar a prova o candidato deve sair de sua sala e se retirar imediatamente do prédio.
CONSIDERANDO os itens 3.11, 3.12 e 3.13 do Edital de Abertura do Concurso Público - IMA
01/2020 e, as alterações previstas no Edital de Retificação e no cronograma, ficam os candidatos
CONVOCADOS a realizar as provas objetivas em data, horários e locais, conforme os quadros abaixo:

16 de maio de 2021
Horário de Abertura dos Portões: 7h15min
Horário de Fechamento dos Portões: 7h45min
Início das Provas: 8 horas

PROVA OBJETIVA + REDAÇÃO
Denominação
Assistente I – Teleatendimento e
Atendimento e Informações
De: ABNER ALEX TEIXEIRA VIDIGAL
A: FLÁVIO VIANA MUNIZ

Local de Prova

Endereço

“MACKENZIE – CAMPUS
CAMPINAS”

Avenida Brasil, nº 1220 –
Jardim Guanabara –
Campinas/SP

16 de maio de 2021
Horário de Abertura dos Portões: 7h15min
Horário de Fechamento dos Portões: 7h45min
Início das Provas: 8 horas

PROVA OBJETIVA + REDAÇÃO
Denominação
Assistente I – Teleatendimento e
Atendimento e Informações
De:
FRANCIDALVA
LOPES
GONÇALVES
A: MATHEUS XAVIER PASSINHO
MACHADO

Local de Prova

Endereço

“UNIVERSIDADE SÃO
FRANCISCO – UNIDADE
SWIFT”

Rua Waldemar Cesar da
Silveira, nº 105 – Vila Cura
D’Ars – Campinas /SP

16 de maio de 2021
Horário de Abertura dos Portões: 7h15min
Horário de Fechamento dos Portões: 7h45min
Início das Provas: 8 horas

PROVA OBJETIVA + REDAÇÃO
Denominação
Assistente I – Teleatendimento e
Atendimento e Informações
De:
MAURÍCIO
APARECIDO
RODRIGUES
A: SILVANA FER XAVIER DAS
DORES

Local de Prova

Endereço

“ANHANGUERA CAMPINAS
JB DUNLOP”

Rua José Rosolém, nº 171 –
Jardim Londres –
Campinas/SP

16 de maio de 2021
Horário de Abertura dos Portões: 7h15min
Horário de Fechamento dos Portões: 7h45min
Início das Provas: 8 horas

PROVA OBJETIVA + REDAÇÃO
Denominação
Assistente I – Teleatendimento e
Atendimento e Informações
De: SILVANI MARTINS DOS SANTOS
A: ZENAIDE FERREIRA DA SILVA

Local de Prova

Endereço

“UNIMETROCAMP”

Rua Dr. Sales de Oliveira, nº
1661 – Vila Industrial –
Campinas/SP

16 de maio de 2021
Horário de Abertura dos Portões: 13h15min
Horário de Fechamento dos Portões: 13h45min
Início das Provas: 14 horas

PROVA OBJETIVA + REDAÇÃO
Denominação
Técnico
em
Tecnologia
Informação I – Teleatendimento
Técnico
em
Tecnologia

Local de Prova
da
da

“MACKENZIE – CAMPUS
CAMPINAS”

Endereço
Avenida Brasil, nº 1220 –
Jardim Guanabara –
Campinas/SP

Informação I – Atendimento
Usuário
Técnico
em
Tecnologia
Informação I – Desenvolvimento

ao
da

16 de maio de 2021
Horário de Abertura dos Portões: 13h15min
Horário de Fechamento dos Portões: 13h45min
Início das Provas: 14 horas

PROVA OBJETIVA + REDAÇÃO
Denominação
Analista em Tecnologia da
Informação Jr – Sistemas
I.

Local de Prova
“UNIVERSIDADE SÃO
FRANCISCO – UNIDADE
SWIFT”

Endereço
Rua Waldemar Cesar da
Silveira, nº 105 – Vila Cura
D’Ars – Campinas /SP

Os candidatos poderão obter o CARTÃO DE CONVOCAÇÃO acessando o site
www.consesp.com.br a partir do dia 12/05/2021, o CARTÃO DE CONVOCAÇÃO NÃO TEM
CARÁTER OFICIAL APENAS INFORMATIVO. Recomenda-se que IMPRIMA E LEVE CONSIGO O
CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, onde todos as informações acima estarão contidas;

II. Os candidatos deverão comparecer na data, local e horário determinado de sua prova objetiva, com
01 (uma) hora de antecedência, respeitando-se o horário de fechamento dos portões, munidos de
documento original com foto em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a sua
identificação, caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, conforme estabelecido no item 3.16 do
Edital de Abertura;
III. Recomenda-se que o candidato leve 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 permitidos no Edital;
IV. Após o horário determinado para o fechamento dos portões não será permitida, sob qualquer hipótese
ou pretexto, a entrada de candidatos.
E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Campinas/SP, 06 de maio de 2021.

Mario Armando Gomide Guerreiro
Diretor Administrativo Financeiro

Edna do Nascimento Zague
Gerente de Recursos Humanos

Thais Raquel Simões Signoretti
Presidente da Comissão do Concurso Público IMA 01/2020

