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ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDÓIA 

EDITAL – LOCAIS DE PROVAS 

SELEÇÃO 2018 

 
O MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA, ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito 

público interno, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Gilberto Abdou Helou, no uso de suas 

atribuições legais, em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO, 

os LOCAIS DE PROVAS para a SELEÇÃO 2018. 

 

Para a realização das provas deverá ser observado o CAPÍTULO V - DA 1ª FASE do 

Edital 001/2018: 

 
1. A ETAPA será realizada na cidade de ÁGUAS DE LINDÓIA–SP. 

1.1. A prova OBJETIVA DE CONHECIMENTOS GERAIS versará de questões de 

múltipla escolha– A, B, C, D - de acordo com conteúdo indicado Anexo III.  

1.2. A prova OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS versará de questões de 

múltipla escolha– A, B, C, D- de acordo com conteúdo especificado no Anexo III. 

1.3. A duração das PROVAS será de (3) três horas, com início e término a serem 

divulgados.  

1.4. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo de duração das provas e não 

serão fornecidas informações referentes ao conteúdo, por qualquer membro da equipe da 

aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes. 

1.5. Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50% 

(cinquenta) por cento, em cada prova da 1ª Fase – CONHECIMENTOS GERAIS E 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 

1.6. Não serão admitidas comunicações paralelas com outros candidatos durante a aplicação 

das provas, nem o uso de calculadoras eletrônicas, laptop, palmtop, celulares dentre os 

demais aparelhos eletrônicos, anotações, consultas e pesquisas, além do uso de bonés e óculos 

escuros. Também não será permitido que o candidato saia de sua cadeira para fazer perguntas 

sobre questões, a qualquer dos aplicadores da prova. As dúvidas e questionamentos acerca da 

prova somente poderão ser arguidos no recurso cabível.    

1.7. O candidato não poderá entrar no local de prova portando celular, bonés, bolsas, 

mochilas, sacolas, óculos escuros, relógios, dentre outros. Os únicos objetos permitidos 

serão caneta de corpo transparente e documento pessoal.  

1.8. Nas provas objetivas, serão válidas apenas as respostas assinaladas no Cartão-Resposta. 

Será nula a questão em que for assinalada mais de uma resposta, ainda que legível, ou que 

contenha emenda ou rasura, não sendo computada a resposta que não for transferida para o 

cartão-resposta. 

1.9. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato. Os 

prejuízos advindos de marcações, feitas incorretamente na folha de respostas, serão de inteira 

responsabilidade do candidato. 

1.10. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas em razão de erro material serão 

atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova. 

1.11. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas 

com uma hora de antecedência, munido dos documentos de identificação e o 

Comprovante de Inscrição emitido na página do candidato dentro do site 

www.consulpam.com.br, sem os quais não terá acesso ao local da prova. 

1.12. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas 

qualquer documento de identidade original, dentre os aceitos nesta Seleção (ver itens 10 e 11 

do Capítulo II), por motivo de perda, furto ou roubo, poderá apresentar a cópia autenticada de 

qualquer um deles juntamente com Boletim de Ocorrência. Na hipótese de todos os seus 

documentos terem sido extraviados, não tendo cópia autenticada de nenhum dos documentos 
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de identidade admitidos neste Edital, poderá ter acesso ao local da prova mediante a 

apresentação de documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido 

há, no máximo, 10 (dez) dias anteriores à data prevista para a realização da prova, juntamente 

com Termo de Compromisso em apresentar, até 30 dias após a realização da prova, 

Documento de Identificação 

original, sob pena de exclusão do certame. O candidato que não apresentar no dia da prova 

estes documentos, não terá acesso ao local da prova e será automaticamente excluído da 

seleção. 

1.13. Nos locais de realização das provas, após o fechamento dos portões, em horário a ser 

divulgado pela empresa responsável pela realização da seleção, não será permitido o ingresso 

de candidatos, em hipótese alguma, sendo eliminado o candidato que se apresentar após este 

momento. 

1.14. O candidato deverá assinalar suas respostas no Cartão-Resposta somente com caneta 

esferográfica preta ou azul. 

1.15. Acarretará a eliminação da seleção, sem prejuízo das sanções cabíveis, a burla ou a 

tentativa de burla, por parte do candidato, a quaisquer das normas definidas neste edital e seus 

anexos, no Manual do Candidato e/ou em outros editais complementares relativos à seleção, 

nos comunicados e/ou nas instruções constantes de cada prova, bem como o tratamento 

incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 

1.16. Não será permitido ao candidato permanecer nos locais das provas com armas ou 

aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, receptor, gravador e outros). A emissão de qualquer sinal sonoro 

durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado, implicará na 

ELIMINAÇÃO do candidato, constituindo tentativa de fraude. 
1.17. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção, sem prejuízo da 

responsabilização civil, penal e administrativa, o candidato que, durante a realização das 

provas: 

a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para sua realização. 

b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de qualquer questão da 

prova. 

c) Recusar-se a entregar o material da prova ao final do prazo estabelecido. 

d) Afastar-se da sala a qualquer tempo sem o acompanhamento do Fiscal. 

e) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova. 

f) Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido. 

 g) Negar-se ser revistado com detector de metal na entrada e dependências de seu local de 

prova.  

h) Quando, após o final das provas, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual 

ou grafológico, ter o candidato utilizado processos ilícitos. 

i) Fizer a prova mediante fraude, através de interposta pessoa, colocada em seu lugar por 

intermédio da falsificação de documentos. 

j) Realizar a prova mediante fraude, com a aquisição prévia, onerosa ou não, do gabarito 

da prova. 

1.18. No dia da realização da prova, caso o nome do candidato não conste na lista oficial 

referente ao local da prova, poderá ser feita a inclusão do seu nome mediante a apresentação do 

original de seu documento de identidade ou cópia autenticada do mesmo juntamente com o 

Comprovante de Pagamento do Boleto. Na ocasião, será efetuado o preenchimento do 

formulário específico para a inclusão. 

1.19. Sendo efetuada a inclusão, será eliminado o candidato que, posteriormente à realização da 

prova, se verificar a inexistência ou a incorreta e irregular inscrição, sem prejuízo da 

responsabilização civil, penal e administrativa.  

1.20. Constatada a inexistência da inscrição ou a sua irregularidade, será a inscrição 

automaticamente cancelada, sem direito a recurso, independentemente de qualquer formalidade, 

presumindo-se ter sido simulada e fraudada, tendo sido falseado o Comprovante de Pagamento, 
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apresentado para a inclusão do nome do candidato na lista da prova, considerando-se nulos todos 

os atos anteriores, decorrentes da inscrição fraudada, especialmente a prova realizada, sem 

prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa.  

1.21. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas poderá 

levar um acompanhante adulto, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 

responsável pela guarda da criança. A Prefeitura Municipal e a empresa organizadora da seleção 

não se responsabilizarão pela guarda da criança, sendo de total responsabilidade da genitora e do 

pai os eventuais prejuízos ocasionados ao infante, pelo transporte, estadia, alimentação, guarda, 

instalação e tratamento necessários.  

1.22. Ao terminar a prova o candidato deverá apresentá-la ao fiscal de forma intacta, sem faltar 

nenhuma de suas folhas ou parte delas, juntamente com o cartão-resposta. 

1.23. O gabarito preliminar das provas será publicado no site www.consulpam.com.br um 

dia após a realização das provas. 

1.24. Ao final de cada prova, os 3 (três) últimos candidatos presentes deverão permanecer na 

sala, sendo liberados somente quando todos a tiverem concluído, ou o tempo de duração das 

provas tenha encerrado. 

1.25. O candidato que não observar o disposto no item anterior, insistindo em sair do local de 

aplicação da prova, deverá assinar termo de desistência da seleção e, caso se negue, deverá ser 

lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado por 1 (um) outro candidato, pelos fiscais e pelo 

executor. 

1.26. A média das notas obtidas nas provas objetivas, consideradas em duas casas decimais, 

constitui a nota final da primeira etapa da seleção. 

1.27. Período de sigilo: O candidato só poderá ausentar-se da sala das provas escritas após 60 

(sessenta) minutos contados do efetivo início das mesmas e, somente poderá levar consigo o 

caderno de provas, decorridos 1h30min do início das mesmas. 

1.28. O candidato não poderá entrar no local de prova portando celular, bonés, bolsas, 

mochilas, sacolas, óculos escuros, dentre outros. Os únicos objetos permitidos são caneta de 

corpo transparente, documento pessoal, garrafas de água transparente, lanche in natura 

ou, quando industrializado, com o lacre original da fábrica inviolável.  

 

 

LOCAIS DE PROVAS PARA A SELEÇÃO.  
 

 

Os candidatos poderão confirmar o LOCAL DE PROVA através do link abaixo ou 

NA ÁREA DE INSCRIÇÃO. (ACESSAR ATRAVÉS DE UM COMPUTADOR E 

DESABILITAR OS BLOQUEADORES DE POP UPS DO NAVEGADOR). 
 

LINK PARA LOCAIS DE PROVAS: 

LOCAIS DE PROVAS 

 

 

  

 
ÁGUAS DE LINDÓIA- SP, 07 de março de 2018. 

 

 
 

Gilberto Abdou Helou 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA - SP 

 

http://consulpam.com.br/index.php?menu=restrito&acao=ver&id=113
http://consulpam.com.br/index.php?menu=restrito&acao=ver&id=113

