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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 

 

A Comissão Eleitoral do processo Seletivo para escolha de Conselheiros Tutelares da Estância 

Turística de Paranapanema/SP, no uso de suas atribuições legais CONVOCA todos os candidatos 

inscritos cujo nome consta na RELAÇÃO DE INSCRITOS para a realização da Prova Objetiva, no 

Município de PARANAPANEMA/SP, obedecendo à data, horário e local, a seguir: 

 

DATA: 21/07/2019 – PERÍODO: MANHÃ 
Horário da prova: das 09H00 às 11H30 

Cargo Local 

Conselheiro Tutelar 
Todos os candidatos inscritos (Deferidos) 

ESCOLA ESTADUAL ANTONIO LUIZ DUARTE 
Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 1134 – Centro - 

Paranapanema/SP 
 
 
I. CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
IMPORTANTE: Nenhum candidato terá acesso para a realização das Provas após o fechamento 
dos portões, portanto recomenda-se ao candidato que compareça no local de realização das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos. 
2.1  Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de Documento de 

Identificação Original com foto, devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza. 

2.2  O candidato deverá portar ainda, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. Em hipótese 
alguma, será permitida a entrada do candidato na escola após o horário previsto, pois a prova 
começará impreterivelmente no horário estabelecido acima. 

2.3  No local de provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios de chapelaria 
como: boné, chapéu, gorro, bem como cachecol ou manta e luvas ou quaisquer dispositivos 
eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones 
celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou qualquer 
receptor ou transmissor de dados e mensagens. Os telefones celulares deverão ser desligados e 
lacrados sem a bateria conforme instruções fornecidas antes da realização das provas. O 
descumprimento desta determinação ou qualquer tipo de toque, seja alarme ou o próprio celular, 
relógio ou quaisquer aparelhos eletrônicos, poderá eliminar o candidato, caracterizando-se como 
tentativa de fraude. 

2.3.1 Excepcionalmente, o candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, prótese auditiva, protetor 
auricular ou óculos de sol deverá ter justificativa médica e o (s) objeto(s) será(ão) verificado(s) 
pela coordenação. Constatado qualquer problema, o candidato poderá ser excluído do Certame. 

2.4   A Prefeitura Municipal e a Directa Carreiras, empresa responsável pela aplicação das provas não 
se responsabilizarão por danos, perda e/ou extravio de documentos e/ou de objetos ocorridos no 
prédio de prova. 

 

A COMISSÃO 

 

 

PARANAPANEMA/SP, 12 de Julho de 2019. 
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