CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 EDITAL DE ABERTURA

A CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ, no uso de suas atribuições, por meio do INSTITUTO DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IGDRH TORNA PÚBLICO a Convocação para Prova
Objetiva do Concurso Público, para os candidatos com inscrições deferidas, no dia 18/12/2016,conforme
segue:

1. Compõe este Edital o Anexo I – Locais de Prova e o Anexo II – Convocados por local de prova. Tal
publicação, não exclui a responsabilidade do candidato de consultar/imprimir o seu CARTÃO DE
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA – CCP.
2. Os

candidatos

com

inscrições

deferidas

poderão

acessar

e

imprimir

no

link

https://igdrh.selecao.net.br/informacoes/1/, através do login na página exclusiva de acesso do candidato,

o CARTÃO DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA – CCP, na área de consulta individualizada.
3. No CPP está expresso o nome completo do candidato, o número do documento de identidade, o
Cargo, data/horário/local de realização das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao
candidato.
4. Data da Prova Objetiva: 18/12/2016
5. Horário de Abertura dos Portões para Entrada dos Candidatos: 13h do horário de Brasília – DF
6. Horário de Fechamento dos Portões para Entrada dos Candidatos: 14h do horário de Brasília –
DF.
7. Horário de Início dos Procedimentos para aplicação da Prova: 14h do horário de Brasília – DF.
8. A Prova Objetiva terá duração de 4 (Quatro) horas.
9. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar provas fora da data, do horário
estabelecido ou do espaço físico determinado pelo IGDRH.
10. O ingresso do candidato ao local das provas somente será permitido dentro do horário estabelecido
pelo IGDRH, que será informado no CARTÃO DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA – CCP e
divulgado na internet pelo endereço eletrônico https://igdrh.selecao.net.br/informacoes/1/.
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11. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 (SESSENTA) minutos antes do horário
previsto, munidos de documento original de identidade, dentro do prazo de validade e com foto, de
caneta

esferográfica

de

material

transparente

azul

ou

preta,

lápis,

borracha

macia

e

preferencialmente CARTÃO DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA – CCP.
12. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira
expedida por Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97
ou Passaporte.
13. O candidato que não apresentar documento de identidade oficial não poderá fazer a prova.
14. Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá ausentar-se da sala acompanhado
de um fiscal, mediante consentimento prévio e sob a fiscalização da equipe de aplicação de provas.
15. Não será permitida, durante a realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não
autorizadas pelo IGDRH nos locais de realização das provas, ressalvado no caso de amamentação.
16. Não será permitido ao candidato fazer uso durante a prova ou nas dependências (corredor, banheiro
etc.) do local de prova de: telefone celular, relógio digital, pagers, bipe, agenda eletrônica,
calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer
tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico.
17. O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização da prova contida no
Edital de Abertura do Concurso Público e seus Anexos e, deste Edital de Convocação, que
complementa o estipulado no Edital de Abertura.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital no Átrio da Câmara Municipal de Tarumã e
nos sites www.camarataruma.sp.gov.br e https://igdrh.selecao.net.br/informacoes/1/ e seu Extrato na
Imprensa.

Tarumã, 08 de Dezembro de 2016.

RONALDO LEITE NOGUERA SEPULVEDA
Presidente da Câmara Municipal de Tarumã
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