
 
 
 

 
 
 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ 
 

ERRATA 02 - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES – Edital 04/2018 

 
O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE torna pública a seguinte retificação no Edital de abertura de inscrições da  Prefeitura Municipal 
de Itararé. 
 
Onde se lê:  
 
5.  DA PRESTAÇÃO DA PROVA 
4.1. A prova objetiva será realizada no dia 13/01/2019, às 10h00 na Escola Estadual Tomé Teixeira - Rua XV de Novembro, 120 - Centro - 

Itararé/SP. 

4.2. Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, local e horário constantes conforme item 4.1 deste Edital. 

4.2.1. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado. 

4.2.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 

4.2.3. O candidato deverá comparecer no local designado, para realização da prova objetiva, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, fabricada em material transparente, bem como, do documento de identidade original. Não será admitido à sala de provas o candidato 

que não apresentar o documento de identidade. 

4.2.4. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 

pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 

conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público, e expedidas por órgão público, que, 

por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo com foto). 

4.2.5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 



 
 
 

 
 
 
 
4.2.6. É de inteira responsabilidade do candidato, preencher corretamente seus dados (nome, RG, e assinatura) no caderno de questões e 

também na folha de respostas que será distribuído no ato da realização da prova, assim como zelar pelo material evitando rasuras. 

4.2.7. Não será permitido ao candidato ausentar-se da sala de prova levando qualquer um destes materiais e sem autorização e 

acompanhamento do fiscal. 

4.2.8. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital; 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 
b) apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital; 
c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar o documento de identidade, para a realização da prova; 
e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
f) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos; 
g) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (pagers, celulares, etc); 
h) lançar mão de meios ilícitos para execução da prova; 
i) não devolver integralmente o material solicitado; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 

4.3. Do julgamento da Prova Objetiva 

4.3.1. A prova objetiva, será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 

4.3.2. Na avaliação da prova será utilizado o escore bruto. 

4.3.3. O escore bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 

4.3.4. Será considerado classificado, aprovado no Processo Seletivo o candidato que obtiver nota igual ou superior a 1 (um) ponto na prova, 

não podendo zerar em nenhuma matéria. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

Leia-se: 

5.  DA PRESTAÇÃO DA PROVA 
 

5.1. A prova objetiva será realizada no dia 13/01/2019, às 10h00 na Escola Estadual Tomé Teixeira - Rua XV de Novembro, 120 - Centro - 

Itararé/SP. 

5.2. Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, local e horário constantes conforme item 4.1 deste Edital. 

5.2.1. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado. 

5.2.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. 

5.2.3. O candidato deverá comparecer no local designado, para realização da prova objetiva, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, fabricada em material transparente, bem como, do documento de identidade original. Não será admitido à sala de provas o candidato 

que não apresentar o documento de identidade. 

5.2.4. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 

pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 

conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público, e expedidas por órgão público, que, 

por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo com foto). 

5.2.5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

5.2.6. É de inteira responsabilidade do candidato, preencher corretamente seus dados (nome, RG, e assinatura) no caderno de questões e 

também na folha de respostas que será distribuído no ato da realização da prova, assim como zelar pelo material evitando rasuras. 

5.2.7. Não será permitido ao candidato ausentar-se da sala de prova levando qualquer um destes materiais e sem autorização e 

acompanhamento do fiscal. 

5.2.8. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital; 

k) apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 



 
 
 

 
 
 
 
l) apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital; 
m) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
n) não apresentar o documento de identidade, para a realização da prova; 
o) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
p) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos; 
q) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (pagers, celulares, etc); 
r) lançar mão de meios ilícitos para execução da prova; 
s) não devolver integralmente o material solicitado; 
t) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
 

5.3. Do julgamento da Prova Objetiva 

5.3.1. A prova objetiva, será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 

5.3.2. Na avaliação da prova será utilizado o escore bruto. 

5.3.3. O escore bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 

5.3.4. Será considerado classificado, aprovado no Processo Seletivo o candidato que obtiver nota igual ou superior a 1 (um) ponto na prova, 

não podendo zerar em nenhuma matéria. 

 
 

 

 

São Paulo, 18 de Dezembro de 2018. 

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE 


