
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS P.S.  EDITAL Nº 01/2015 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROVAS OBJETIVAS 

MÉDICO PLANTONISTA 

 

O Prefeito do Município de Itapetininga, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor, torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos inscritos no 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS P.S.  EDITAL 01/2015 para realização da 

PROVA OBJETIVA, conforme  consta no item 8 do edital e disposto abaixo. 

 

8. DA CONVOCAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA  

 

8.1.1 A prova será aplicada no dia 21 de Junho de 2015, na cidade de 
ITAPETININGA/SP, em local e horário, a saber: 

PROVA 21/06/2015 – PERÍODO: MANHÃ 

ABERTURA DOS PORTÕES: 08h30min. FECHAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 
ÀS 09h00min. 

3.01 – MÉDICO PLANTONISTA 

EMEF. PROFª JANDYRA VIEIRA 

MARCONDES - Rua General Carneiro nº 400 – 

Centro - ITAPETININGA/SP 

 

8.1.2 Os candidatos que tiverem as inscrições deferidas, ficam desde já 
convocados  para a realização das provas nos termos do item 8.1.1, devendo 
verificar o deferimento a partir do dia 16 de junho de 2015, no site 
www.integribrasil.com.br.   

8.1.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da 
Prova Objetiva com antecedência de 30 (trinta) minutos, munido 
OBRIGATORIAMENTE de: 

a) Caneta de tinta Azul ou preta, lápis preto e borracha; 



b) Do comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo 
comprovante de pagamento); 

c) Documento Original de IDENTIDADE (com foto). 

 

8.2  DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – FASE ÚNICA 

8.2.1 O candidato deverá chegar ao local das Provas com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos do horário estabelecido para a realização das provas, 
visto que os portões de acesso às salas de prova serão fechados 
rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação, e ainda: 

a) Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver 
munido de documento de identidade original com foto, descritos no 
ITEM 4.15 devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir 
a identificação do candidato com clareza. 

b) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: 
Boletim de Ocorrência, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título 
Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto), 
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza 
pública ou privada. 

c) Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar 
após o horário determinado. 

d) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para 
justificar o atraso ou a ausência do candidato. 

8.2.2 Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de 
identidade e data de nascimento, deverão ser corrigidos no dia da prova 
objetiva, em formulário específico. 

8.2.3 No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de 
Questões e o Gabarito Oficial, no  qual o candidato deverá assinalar as 
respostas.  

8.2.4 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver 
com falhas de impressão  que impossibilitem o candidato de imprimir ali 
suas respostas. 

8.2.5 No decorrer da Prova o candidato que observar qualquer anormalidade 
gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, deverá 
manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará na folha de ocorrências 
para posterior análise da banca examinadora, sob pena de não poder 
apresentar, posteriormente, eventual recurso. 

8.2.6 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões 
e o Gabarito Oficial pré-identificado e devidamente assinado ao fiscal de 
sala. Os gabaritos sem assinatura não serão  computados e o candidato 
será excluído do Processo Seletivo. 



8.2.7 Por razões de ordem técnica e de segurança, não serão fornecidos 
exemplares ou cópias do Caderno de Questões aos candidatos ou às 
instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do 
Processo Seletivo, ficando desde já estabelecido que: 

a) Quaisquer dúvidas relacionadas ao conteúdo, às questões ou alternativas 
constantes do Caderno de Questões, o candidato deverá anotá-las e no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência da Prova, protocolar o 
respectivo recurso, nos termos do presente Edital. 

b) Possíveis, dúvidas sobre questões aplicadas e/ou questionamentos sobre 
seu conteúdo ou formas de apresentação da prova não servirão de 
motivos ou alegação para pedido de vista e ou revisão de Prova.  

c) O Gabarito Oficial e o Resultado Preliminar deverão ser divulgados a 
partir das 18h00min do dia seguinte da realização da Prova, bem como o 
Caderno de Provas, que ficarão disponíveis no site apenas durante o 
período de recurso contra a aplicação da Prova Objetiva e divulgação dos 
Gabaritos. 

8.2.8 Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na 
sala, sendo liberados somente quando ambos tiverem vistado o verso de 
todos os Gabaritos e assinado a ata da Prova Oficial. 

 
 

 
Itapetininga, 12 de junho de 2015 

 
 
 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


