PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2013

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 03/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA torna pública a retificação do Edital do
Concurso Público N° 02/2013, conforme segue.
Onde se lê:
CAPÍTULO VII - DAS PROVAS
SEÇÃO I – DA PROVA OBJETIVA
5. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade
expedida pela Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira
Nacional de Habilitação com fotografia, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselho de Classe, que na
forma da Lei, valem como instrumento de identidade. Será exigida a apresentação do documento
ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Os documentos deverão estar em perfeitas
condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do candidato. Não serão aceitos protocolos ou
quaisquer outros documentos diferentes dos acima estabelecidos.
9. Será excluído do Concurso Público o candidato que: se apresentar após o horário estabelecido; não
comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; não apresentar um dos documentos
exigidos no item 5 da Seção I, Capítulo VII; se ausentar da sala de provas sem o acompanhamento do
fiscal, ou antes de decorrida 30 (trinta) minutos de duração da prova; for surpreendido durante a realização
das provas em comunicação com outras pessoas, bem como utilizando-se de calculadoras, de livros, notas
ou impressos não permitidos; estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico
de comunicação; lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; ofender, agredir ou constranger
qualquer membro da organização do Concurso, candidatos ou auxiliares; atrapalhar, impedir ou dificultar o
bom andamento dos trabalhos; recusar injustificadamente a testemunhar atos solenes de abertura ou
fechamento de envelopes confidenciais.
Leia-se:
CAPÍTULO VII - DAS PROVAS
SEÇÃO I – DA PROVA OBJETIVA
5. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade
expedida pela Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira
Nacional de Habilitação com fotografia, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselho de Classe, que na
forma da Lei, valem como instrumento de identidade. Será exigida a apresentação do documento
ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Os documentos deverão estar em perfeitas
condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do candidato. Não serão aceitos protocolos,
documentos com fotos antigas ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima estabelecidos. O
candidato deverá proceder à coleta de impressão digital e assinatura no decorrer da prova.
5.1. O candidato que não permitir a coleta da impressão digital e assinatura será eliminado do Concurso
Público.
9. Será excluído do Concurso Público o candidato que: se apresentar após o horário estabelecido; não
comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; não apresentar um dos documentos
exigidos no item 5 da Seção I, Capítulo VII; não realizar o exame biométrico; se ausentar da sala de provas
sem o acompanhamento do fiscal, ou antes de decorridas 02 (duas) horas e (trinta) minutos de duração da
prova; for surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outras pessoas, bem como
utilizando-se de calculadoras, de livros, notas ou impressos não permitidos; estiver portando ou fazendo uso
de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; lançar mão de meios ilícitos para a execução
da prova; ofender, agredir ou constranger qualquer membro da organização do Concurso, candidatos ou
auxiliares; atrapalhar, impedir ou dificultar o bom andamento dos trabalhos; recusar injustificadamente a
testemunhar atos solenes de abertura ou fechamento de envelopes confidenciais.
As demais disposições do referido Edital se mantêm inalteradas.
E para que ninguém alegue desconhecimento, expede-se o presente Edital.
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Para maiores informações entre em contato no Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) através
do telefone (11) 2367-6689 ou pelo endereço de e-mail atendimento@zambini.org.br.

Taboão da Serra, 04 de setembro de 2013.
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

