
 

  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015-DRH 

 

EDITAL Nº 001/2016-DRH 

 

CONVOCAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS 

 

 

 

O Prefeito do Município de Itapecerica da Serra, Senhor AMARILDO GONÇALVES, por meio do Instituto Qualicon, tendo em 

vista o Edital nº 038/2015-DRH e retificações, TORNA PÚBLICO: 

 

I – A DIVULGAÇÃO da relação de candidatos inscritos com deficiência, necessidades especiais e atendimento específico:  

 

1.1. A relação de candidatos inscritos que tiveram sua inscrição com deficiência e/ou a solicitação de necessidades especiais 

DEFERIDA, em cumprimento ao determinado no Capítulo V – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E 

NECESSIDADES ESPECIAIS, itens 5.3, 5.13 e 5.21, e suas alíneas.  

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 

NOME DO CANDIDATO CARGO 

1300494-8 ALESSANDRA PEDROZO PUPO Arquiteto 

1303330-1 CELIO ROBERTO PONTES Orientador Social 

1302451-5 DENISE REZENDE DE MORAES LEITE Orientador Social 

1302961-4 FÁBIO SODRÉ DE ARAÚJO Orientador Social 

1300914-1 FERNANDA MENDES DE SOUZA Engenheiro Civil 

1302710-7 JOSÉ RODRIGO MATOS LIMA Guarda Municipal 

1300224-4 LARISSA GONÇALVES LOPES SANTIAGO Orientador Social 

 

1.2.  A relação de candidatos inscritos que tiveram sua inscrição com deficiência e/ou a solicitação de necessidades especiais 

INDEFERIDA, uma vez que não cumpriram com o determinado no Capítulo V – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM 

DEFICIÊNCIA, NECESSIDADES ESPECIAIS, itens 5.3, 5.13 e 5.21, e suas alíneas. 

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 

NOME DO CANDIDATO CARGO 

1300941-9 ANA BATISTA DASILVA Orientador Social 

1301680-6 ERICK ANTONIO AMARAL TRINCHAO Orientador Social 

1300956-7 ERIK BATISTA DE LIMA Orientador Social 

1302589-9 MARCIO JOSE DOS SANTOS SILVA Orientador Social 

1301914-7 WEVERTON COUTINHO DA SILVA Orientador Social 

1301399-8 AFONSO AUGUSTO DE SANTANA 
Guarda Civil Municipal 3ª Classe - 

Masculino 

1302070-6 RICARDO SILVA MAXIMIANO 
Guarda Civil Municipal 3ª Classe - 

Masculino 
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II – A CONVOCAÇÃO para prestação da prova, conforme relação constante neste Edital, observado o horário oficial de 

Brasília-DF. 

2.1. Data, período, cargos, horários de abertura dos portões e de fechamento dos portões e duração da prova. 

DATA PERÍODO CARGOS 
ABERTURA        

DOS             
PORTÕES 

FECHAMENTO 
DOS                  

PORTÕES 

DURAÇÃO     
DA           

PROVA 

17/01/2016 MANHÃ 

Arquiteto, Engenheiro Civil, Guarda Civil Municipal 3ª Classe – 
Masculino, Guarda Civil Municipal 3ª Classe – Feminino, 
Motorista de Caminhão, Motorista de Transporte Escolar e 
Orientador Social. 

9h00 9h30min 3h00 

 

2.2.  O candidato deverá acessar o site do Instituto Qualicon (www.iq.org.br) e por meio de link específico da Prefeitura do 
Município de Itapecerica da Serra, “LOCAL DE PROVA” consultar o seu local, endereço, horário de prova e outras 
informações pertinentes. 

 
 

III – Demais informações referentes à realização das Provas Escritas. 

3.1. As Provas Escritas serão realizadas no Município de Itapecerica da Serra - SP, nos termos do Capítulo VII – DA 

PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS, do Edital nº 038/2015-DRH e retificações. 

3.1.1. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 

3.1.2. Ao candidato só será permitida a participação nas Provas Escritas na respectiva data, horário e local a serem 

divulgados, de acordo com as informações contidas neste Edital. 

3.2. Os eventuais erros de digitação do nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento e outros, 

deverão ser solicitados, até o terceiro dia após a aplicação das provas, através do endereço eletrônico cadastro@iq.org.br. 

3.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos do horário fixado para o fechamento dos portões, munido somente de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

fabricada em MATERIAL TRANSPARENTE, comprovante de inscrição e do documento de identidade original, conforme item 

7.7, alíneas “a” e ”b” do Edital nº 038/2015-DRH. 

3.3.1. Não serão aceitos outros documentos de identidade, conforme item 7.8 do Edital Nº 038/2015-DRH. 

3.4. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 

com clareza. 

3.5. No dia da realização das provas não será permitido ao candidato: 

3.5.1. Entrar ou permanecer no local de realização das provas portando arma(s), mesmo que possua o respectivo porte. 

3.5.2. Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que 

venha cobrir as orelhas do candidato e óculos escuros. 

3.5.3. Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de 

livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

http://www.iq.org.br/
mailto:cadastro@iq.org.br
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3.6. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando 

aparelhos eletrônicos, tais como, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 

smartphones, tablets, iPod, gravadores, pendrive, mp3 player, relógios digitais com banco de dados e/ou outros 

equipamentos semelhantes, bem como protetores auriculares. 

3.7. O Instituto Qualicon recomenda que, no dia da realização das Provas Escritas, o candidato não leve nenhum tipo de 

equipamento eletrônico ou objetos semelhantes. 

3.8. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de decorrido o prazo de 1 (uma) hora de 

início das provas, SEM LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES,  conforme marcado no quadro da sala onde estiver prestando 

prova. 

3.8.1. O candidato que ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 

3.8, deste Edital será automaticamente excluído do Concurso Público. 

3.8.2. O candidato somente poderá levar o seu Caderno de Questões, após 02 (duas) horas de início das provas, 

conforme marcado no quadro da sala onde estiver prestando prova, deixando com o Fiscal da sala a sua Folha de 

Resposta, que será o único documento válido para correção. 

3.9. Durante a prova, o candidato que quiser ir ao sanitário deverá solicitar ao Fiscal sua saída da sala, sendo designado um 

Fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso. 

3.10. Ao fim da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo 

permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários e nem fazer uso de qualquer tipo de 

aparelho eletrônico. 

3.11. O candidato deverá observar também todas as normas e os procedimentos para realização das provas, estabelecidos 

no Edital Nº 038/2015-DRH e retificações. 

 

E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 

 

 

Itapecerica da Serra – SP, 11 de janeiro de 2016. 

 

 

AMARILDO GONÇALVES 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  


