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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO N° 01/2013 

A Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, Estado de São Paulo, nos termos da legislação 
em vigor e do Edital do Processo Seletivo 01/2013 torna pública a CONVOCAÇÃO  dos candidatos 
inscritos no referido Processo Seletivo para o emprego de MÉDICO DO PSF para a realização da prova 
objetiva . 

As provas serão aplicadas conforme instruções abaixo: 

Data: 09 de junho de 2013 . 

Local: E.M.E.F. Professora Iracema de Souza Freitas – Praç a Getúlio Vargas s/nº - Centro 

Horário: Abertura dos Portões – 13 horas e fechamento dos Portões – 13 horas e 30 minutos 

 

Atenção! 

Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, no local e no 
horário, constantes deste Edital de Convocação. 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência 
mínima de 30 minutos . 

O candidato que se apresentar após o horário determ inado para fechamento dos portões 
será automaticamente excluído do Certame, seja qual  for o motivo alegado para seu 
atraso. 

Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de 
identidade que bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida 
por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de Reservista; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação com foto 
ou Passaporte. 

É aconselhável que o candidato esteja portando, também, o comprovante de pagamento do Boleto 
Bancário (inscrições realizadas pela Internet) ou o comprovante de inscrição local (inscrições presenciais)  

Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não especificados 
acima 

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

As provas objetivas terão duração de três horas. 

Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 
quaisquer anotações. 

O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter 
desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja s ob sua posse, incluindo os sinais de 
alarme e os modos de vibração e silencioso .  

O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, ta is como bip, telefone celular, 
aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou 
similares, calculadora, palm-top, relógio digital c om receptor, poderá implicar em 
exclusão do candidato do Certame, mesmo que o apare lho esteja dentro do envelope de 
segurança que será distribuído pelo IBAM . 

Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais 
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cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas no Edital e/ou em 
outros relativos ao Concurso Público, nos comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas 
instruções constantes da Prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer 
pessoa envolvida na aplicação das provas objetivas, o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, 
inadmitindo-se qualquer tolerância; 

b) não comparecer às provas objetivas seja qual for o motivo alegado; 

c) não apresentar o documento oficial que bem o identifique; 

d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

e) ausentar-se do local antes de decorrida 01 hora e meia do início das provas objetivas; 

f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não 
permitidos, sem autorização; 

g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas objetivas; 

i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 
impressos não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 

j) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de 
comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como 
protetores auriculares; 

k) filmar, fotografar ou, de alguma forma, registrar imagens das provas e do Certame. 

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido. 

 
Lindóia, 24 de maio de 2013. 

 
 
 
 
 
                                     Luiz Carlos Scarpioni Zambolim 
         Prefeito Municipal 
 
 


