CONSELHO MUNICIPAL DO
OS DIREITOS
S DA CRIAN
NÇA E DO ADOLESCEN
A
NTE DE IBIT
TINGA
PROCESS
SO SELETIV
VO 01/2015
EDITAL DE
E CONVOCA
AÇÃO PARA
A PROVAS OBJETIVAS
O
O Conselh
ho Municipa
al dos Direito
os da Criançça e do Adollescente de Ibitinga, Esttado de São
o Paulo, no uso
u de
suas atribuições, faz saber que
q
ficam Convocados todos os Candidatos
C
Inscritos, nna função abaixo relacio
onada,
para a prestação
o das Provas
s Objetivas no dia 03 de
e maio de 20
015.
1-

DA PRES
STAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
S

1.1Não have
erá segunda
a chamada ou repetição
o de prova, caracteriza
ando assim a ausência, ou o atrasso, do
candid
dato na sua eliminação, seja
s
qual forr o motivo ale
egado;
Não serão
1.2o admitidos nos locais de prova os ccandidatos que
q se apres
sentarem apóós o horário estabelecido para
os exa
ames;
No dia de
1.3esignado para as prova
as os portõe
es serão abe
ertos 30 (trin
nta) minutoss antes do horário
h
e feccharão
impretterivelmente no horário estabelecido
, não sendo admitido o in
e
ngresso de nenhum
n
canddidato após esse
e
horário;
O ingressso no local de prova se
1.4erá permitid o apenas aos
a
candidattos que apreesentarem o comprovan
nte de
inscriç
ção devidam
mente pago, acompanhad
a
do de docum ento de iden
ntidade com foto,
f
de acorrdo com o ite
em 6.5 do Ed
dital de
Abertu
ura (ex.: RG ou Carteira Nacional de Habilitação));
Durante a execução das
1.5d provas não
n será perrmitida consu
ulta de nenhuma espéciee à legislaçã
ão, livro, reviista ou
folheto
o, bem como
o o uso de máquina
m
calculadora, tele
efone celularr, bip, mp3, palmtop,
p
outrros equipamentos similarres, ou
qualqu
uer tipo de a
aparelho eletrônico, como
o também nã
ão será admitida comunic
cação entre oos candidato
os;
1.6O tempo m
mínimo de pe
ermanência do candidato
o na sala de prova é de 60
6 (sessentaa) minutos ap
pós o seu início e o
tempo
o máximo de duração serrá de 3 (três)) horas;
O candida
ao local de signado parra as provas
1.7ato deverá comparecer
c
s munido dee caneta esfferográfica azul
a
ou
preta, lápis preto n
n.º 2 e borraccha;
1.8-

Sob nenhu
uma alegaçã
ão será feito prova fora d
dos locais pre
eestabelecidos;

1.9Eventualm
mente, se, po
or qualquer motivo, o no
ome do can
ndidato não constar
c
nas Listas de Presença,
P
ma
as que
tenha em seu pod
der o respecctivo compro
ovante de pa
agamento, effetuado nos moldes prevvistos no Ed
dital de Aberrtura, o
mesm
mo poderá p
participar do Processo Seletivo,
S
devvendo para tanto procu
urar o Coorddenador de Prova do local e
identifficar-se;
1.10- Ao termin
nar a prova, o candidato
o deverá en tregar ao fis
scal a folha de respostaas, podendo
o, no entanto
o levar
consig
go o caderno
o de questõe
es.
ga, 24 de ab
bril de 2015.
Ibiting
CELSO RO
OBERTO DO
OMINGUES
Prresidente do
o CMDCA de Ibitinga - SP
S

Data e Hora: Dom
mingo, 3 de maio de 201
15 - Manhã - Abertura dos
d Portões: 08:30 - Fecchamento: 09:00
0
Locall: FAIBI Facu
uldade Filos
sofia, Ciênc
cias e Letras
s
Enderreço: Rua R
Roque Raine
eri, 81 - Jard
dim Centená
ário - Ibitinga
a - SP

01 - Membro
M
do Conselho Tutelar
T
- Todos os can didatos insc
critos.

