CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
O Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes - IPREM, torna pública a
CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS dos candidatos inscritos no Concurso
Público regido pelo Edital nº 01/2015:
DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 18 DE OUTUBRO DE 2015 (DOMINGO)
HORÁRIO: 14 HORAS
1. Os candidatos que se inscreveram para 2 (dois) cargos, realizarão as provas no local 01:
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ILSON GOMES
Rua Isolina Bonise, 111 - Jardim Ivete - Mogi das Cruzes.
2. Os candidatos que se inscreveram para um único cargo, realizarão as provas nos locais e
horários determinados nas tabelas anexas.
3. Para todos os candidatos inscritos:
Nos termos do Edital nº 01/2015:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Não serão admitidas solicitações de mudança de local de provas, nem de dias e horários préestabelecidos, qualquer que seja o motivo alegado.
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.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de documento de
identificação oficial com foto, tais como cédula oficial de identidade ou carteira nacional de
habilitação com foto, ou carteira expedida por órgão ou conselho de classe, ou ainda carteira
de trabalho e Previdência Social ou certificado de reservista ou passaporte.
3.1 Será exigida a apresentação do documento original, devendo estar em perfeito estado de
conservação de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato;
3.2 Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas,
ou quaisquer outros documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive carteira
funcional de ordem pública ou privada.
3.3 A identificação especial será exigida do candidato, caso o documento de identificação gere
dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento.
Os candidatos só poderão se retirar do recinto de provas após o decurso de 30 (trinta) minutos
a contar do seu início efetivo
Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo
adicional para o candidato continuar respondendo qualquer questão ou procedendo
transcrição para a Folha de Respostas.
O tempo de realização da prova, incluindo a transcrição para o gabarito definitivo será de 3
(três) horas.
Os locais, horários, salas e carteiras estão disponíveis para consulta na Internet, no site
www.caipimes.com.br.
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Código
47
48
49

Cargo
Auxiliar Contábil
Auxiliar de
Tesouraria
Procurador Jurídico

Local
De
Até
1
Todos
2
Abel Aparecido Junior
Luciano Amancio Porto
3
Luciano dos Passos Rodrigues Zenison Oliveira Santos
1
Todos

LOCAIS
Local
1
2
3

Escola

Endereço
Rua Isolina Bonise, 111
Escola Estadual Professor Ilson Gomes
Jardim Ivete – Mogi das Cruzes
Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 511
Escola Estadual Washington Luis
Centro – Mogi das Cruzes
Rua Professora Lucinda Bastos, 1250
Escola Estadual Professor Cid Bocault
Jundiapeba – Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes, 7 de outubro de 2015

Marcos Eiji Urakawa
Presidente da Comissão
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