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CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015 
 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA torna público a CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos 

no CONCURSO PÚBLICO para a realização das PROVAS OBJETIVAS, nos termos do Edital 001/2015, de acordo com as 
seguintes orientações e escalonamento: 
 
 

 

DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS:  14 DE FEVEREIRO DE 2016 (DOMINGO) 
LOCAL: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL ATIBAIENSE (FAAT) 

Estrada Municipal Juca Sanches, 1050 – B. Boa Vista - Atibaia 
HORÁRIO: 9 HORAS 

 
Nos termos do Edital no. 001/2015: 
 

1. Não serão admitidas solicitações de mudança de local de provas, nem de dias e horários pré-estabelecidos, qualquer 
que seja o motivo alegado. 

2. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa de sua ausência. 
O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato e 
resultará na eliminação do Concurso Público. 

3. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade original que bem o 
identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças 
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas 
de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de 
identidade, como por exemplo, as da OAB, CRM, CREA, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).  

a. Será exigido a apresentação da CNH na oportunidade da realização da prova prática de motorista.  
b. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 

candidato. 
c. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 

d. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere dúvidas 
quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento. 

4. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
5. A duração da prova objetiva, incluindo o tempo de preenchimento da folha definitiva de respostas será de 4 (quatro) 

horas. 
6. O candidato receberá o Caderno de Provas que conterá, na contracapa, a Folha Intermediária de Respostas, para nela 

assinalar as respostas às questões formuladas. 
a. O candidato receberá a Folha de Respostas Definitiva (Gabarito Oficial) no momento em que assinar a Folha de 

Presença. 
b. O candidato devolverá ao Fiscal da sala o caderno de questões e o Gabarito Oficial, na hipótese de se retirar da 

sala antes de decorrido o período de 2 (duas) horas do início da prova, levando consigo somente a Folha de 
Respostas Intermediária para posterior conferência de suas respostas. 

c. Se o candidato optar por levar o caderno de questões, somente poderá fazê-lo após o término do período de 2 
(duas) horas do início da prova, oportunidade em que entregará ao Fiscal da sala o Gabarito Oficial 
devidamente preenchido e assinado nos campos designados para essa finalidade 

d. O tempo mínimo de permanência em sala será de 30 (trinta) minutos. 
 

COD. 
DENOMINAÇÃO DO 

CARGO 
INSCRITOS 

SALAS 
(CONSULTAR O SITE www.caipimes.com.br) 

01 MOTORISTA 2.211 DE: C-01 ATÉ: K-03  

02 ADVOGADO 743 DE A-09 ATÉ B-03 

 


