
 
 
 

 

CONVOCAÇÃO PARA PROVA / ANÁLISE DE PERFIL 

Edital de Processo Seletivo - Nº 012/2020 

A Associação Mahatma Gandhi, por meio da Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no item 06 do Edital de 
Processo Seletivo nº 012/2020. RESOLVE: 

Divulgar a relação de candidatos aprovados que deverão comparecer ao local designado 
para participar da PROVA, devendo chegar no local e horário, conforme definido abaixo. 

 
DATA: 10 de novembro. 

ENDEREÇO: Rua Abramo Gon, 29– ARAÇATUBA/SP. 
HORÁRIO: 09H00s. 
 

6. DAS PROVAS 
6.1. As provas serão realizadas conforme os cargos escolhidos, ocasião em que os 
candidatos deverão comparecer no local da realização de prova técnica para o cargo 
escolhido no Núcleo Técnico-administrativo da Associação Mahatma Gandhi sito a rua 
Abramo Gon nº 29, Conj. Habitacional Nossa Senhora Aparecida – Araçatuba – SP na 
seguinte data: 
a) 10 de novembro de 2020, às 09:00 horas, para o cargo de auxiliar de sáude bucal; 
6.2 As provas terão início nos horários definidos no item anterior, sendo imprescindível 
que o candidato compareça ao local de prova com a antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos. 
6.3. A prova técnica será composta por 10 (dez) questões de múltipla escolha na área 
em que o candidato estiver inscrito. 
6.4. A duração da prova será de 01 (uma) hora, sendo que a permanência mínima do 
candidato será de 30 (trinta) minutos. 
6.5. Não será permitido, em hipótese alguma, o uso de aparelhos celulares ou 
qualquer outro de comunicação sob pena de eliminação do candidato do processo 
seletivo. 
6.6. O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de documento de 
identificação válido com foto e caneta esferográfica sob pena de ser impedido de 
realizar a prova. 
6.7. Será considerado aprovado na prova técnica o candidato que obtiver índice de 
acerto de no mínimo 50 (cinquenta) por cento das questões. 
6.8. Só serão convocados para a prova escrita os candidatos selecionados na Análise 
Curricular, através de e-mail. 
 
Sendo o que nos cumpre informar,  

Araçatuba/SP, 09 de novembro de 2020 

AUXLILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 

POSIÇÃO NOME LOCAL /ENDEREÇO E HORÁRIO 

1º ELISANGELA ALVES DE AQUINO REIS ENDEREÇO: Rua Abramo Gon, 29 –  

2º  LILIAN CÂNDIDO  ARAÇATUBA/SP. 

3º SUSANA SOARES FRABIO DATA : 10/11/2020    HORÁRIO: 9H00. 

 


