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5.8. O candidato aprovado nos termos do Capítulo 11 
deste Edital, inscrito nos termos da Lei 13.398/2002, além das 
exigências pertinentes aos demais candidatos, sujeitar-se-á, por 
ocasião do ingresso, a exame médico específico e à avaliação 
para verificação da compatibilidade da deficiência de que é 
portador com as atribuições do cargo almejado.

5.8.1. O(s) local(is), data(s) e horário(s) para a realização 
do exame médico específico serão divulgados oportunamente 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC, pelo Departa-
mento de Saúde do Servidor – DESS.

5.9. Será eliminado da lista específica o candidato habi-
litado cuja deficiência assinalada, no Formulário de Inscrição, 
não se fizer constatada, devendo o mesmo permanecer apenas 
na lista de classificação geral, desde que observados os limites 
estabelecidos no item 11.4 deste Edital.

5.10. A não observância, pelo candidato, de qualquer das 
disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas a deficientes.

5.11. O Laudo Médico apresentado terá validade somente 
para este Concurso Público e não será devolvido.

5.12. Após a investidura do candidato, a deficiência não 
poderá ser arguida para justificar a readaptação funcional ou a 
concessão de aposentadoria.

5.13. A Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP publi-
cará, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC, a relação 
de candidatos inscritos como portadores de deficiência.

5.14. Os resultados serão publicados por meio de duas 
listas, a primeira contendo a relação de todos os candidatos 
aprovados (lista geral) e outra contendo a relação de candida-
tos aprovados inscritos pela Lei nº 13.398/02 (lista específica).

6 – PRIMEIRA ETAPA – DA PROVA OBJETIVA E DISSER-
TATIVA – REDAÇÃO

6.1. O Concurso para os cargos de Auxiliar Técnico de 
Educação constará das seguintes provas, número de questões 
e duração:

5.4.1. A Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP e 
a Cetro Concursos não se responsabilizam pelo extravio dos 
documentos enviados via Sedex ou Carta Registrada com Aviso 
de Recebimento (AR).

5.4.2. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova 
especial em braile serão oferecidas provas nesse sistema e 
suas respostas deverão ser transcritas também em braile. Os 
referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da 
aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se 
de soroban.

5.4.3. Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem 
prova especial ampliada serão oferecidas provas nesse sistema.

5.4.3.1. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem 
prova especial ampliada serão oferecidas provas neste sistema, 
com tamanho de letra correspondente a corpo 24, desde que 
solicitadas.

5.4.4. Os candidatos com deficiência visual (cegos ou baixa 
visão), poderão solicitar atendimento especial através de um 
dos recursos abaixo:

a) Jaws (leitor de Tela), ou;
b) Prova em Braille, ou;
c) Auxílio na transcrição ou fiscal ledor.
5.5. Os candidatos que, dentro do prazo do período das ins-

crições, não atenderem aos dispositivos mencionados no item 
5.4. e seus subitens serão considerados como não portadores 
de deficiência e não terão a prova e/ou condições especiais 
atendidas, seja qual for o motivo alegado.

5.5.1. No ato da inscrição o candidato portador de deficiên-
cia deverá declarar estar ciente das atribuições do cargo para o 
qual pretende se inscrever.

5.6. O candidato portador de deficiência deverá declarar, 
quando da inscrição, se deseja concorrer aos cargos vagos 
reservados a portadores de deficiência.

5.7. O candidato portador de deficiência que não realizar 
a inscrição conforme instruções constantes deste Capítulo não 
poderá alegar a referida condição em seu benefício e não pode-
rá impetrar recurso em favor de sua condição.

4.2. Terá o direito a isenção do pagamento do valor da 
inscrição o cidadão que, cumulativamente:

4.2.1. Comprovar ausência de condições financeiras para 
arcar com o valor da inscrição, que consistirá em declaração 
firmada pelo candidato, sob as penas da lei, de que se enquadra 
nas exigências previstas no item 4.1.1.

4.2.1.1.A declaração deverá conter: nome completo do can-
didato, número do documento de identidade, número do CPF, 
data e assinatura, conforme o modelo do Anexo III deste Edital.

4.2.1.2.O candidato deverá encaminhar até 29/11/2013 
a declaração indicada no item 4.2.1.1., via Sedex ou Carta 
Registrada com Aviso de Recebimento (AR), à CETRO CON-
CURSOS, localizada à Avenida Paulista, 2001, 13º andar – CEP 
01311- 300 – Cerqueira César – São Paulo – SP ou entregar 
pessoalmente ou por meio de procurador no Posto da Cetro 
Concursos em funcionamento na E.E. President Roosevelt - Rua 
São Joaquim, 320 – Bairro Liberdade - São Paulo – SP, em dias 
úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

4.2.2. Preencher o requerimento de isenção do pagamen-
to do valor da inscrição, que estará disponível somente via 
Internet, por meio do endereço eletrônico da Cetro Concursos 
(www.cetroconcursos.org.br) no período de 10 horas do 
dia 27/11/2013 às 17 horas do dia 29/11/2013 (Horário 
de Brasília).

4.3. Não será concedida isenção de pagamento do valor de 
inscrição ao candidato que:

a) deixar de efetuar o requerimento pela Internet;
b) encaminhar documentos sem efetuar o requerimento 

pela Internet;
c) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
d) fraudar e/ou falsificar documento;
e) não observar o período de postagem ou entrega dos 

documentos.
4.4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções 

previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 
único do art. 10 do Decreto Federal n°. 83.936, de 6 de setem-
bro de 1979.

4.4.1. A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências 
relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou não 
seu pedido.

4.5. A partir do dia 10/12/2013, o candidato deverá verifi-
car no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC e no ende-
reço eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) 
os resultados da análise dos requerimentos de isenção do pa-
gamento da inscrição, observados os motivos de indeferimento.

4.6. O candidato que tiver seu pedido de isenção de paga-
mento do valor da inscrição deferido deverá efetuar sua inscri-
ção no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) até 
a data limite de 17/12/2013.

4.6.1. Ao acessar o site da Cetro Concursos (www.cetro-
concursos.org.br), o candidato será automaticamente informado 
pelo sistema de inscrição de que seu pedido de isenção de pa-
gamento do valor da inscrição foi deferido, não gerando boleto 
para pagamento da inscrição.

4.6.2. O candidato que não efetivar a sua inscrição, após 
a análise do pedido de isenção do pagamento, será excluído 
do Concurso.

4.7. O candidato que tiver seu requerimento de isenção de 
pagamento do valor da inscrição indeferido poderá apresentar 
recurso no prazo de 1 (um) dia útil após a publicação no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo – DOC da relação de inscrições 
indeferidas.

4.7.1. Após a análise dos recursos será divulgado no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo – DOC e no site da Cetro Con-
cursos (www.cetroconcursos.org.br) a relação dos requerimen-
tos deferidos e indeferidos.

4.8. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do 
valor de inscrição indeferidos e que queiram participar do cer-
tame deverão gerar o boleto via Internet e quitá-lo até a data 
limite de 17/12/2013.

4.8.1. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de 
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, será 
ela cancelada.

5 – DA INSCRIÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
5.1. O candidato portador de deficiência deverá tomar 

conhecimento da síntese das atribuições do Cargo para o qual 
pretende se inscrever, constante do Anexo I deste Edital e da Lei 
Municipal nº 13.398/2002. Julgando-se amparado pelas disposi-
ções legais, poderá concorrer, sob sua inteira responsabilidade, 
aos cargos vagos reservados aos candidatos portadores de defi-
ciência, nos termos do item 1.3 deste Edital, desde que atenda 
aos requisitos relacionados no item 2.1, podendo efetivar a sua 
inscrição conforme as instruções do Capítulo 3 deste Edital.

5.1.1. O candidato deverá preencher CORRETA e COMPLE-
TAMENTE o Formulário de Inscrição ou a Ficha de Inscrição e 
declarar o(s) tipo(s) de deficiência(s) de que é portador.

5.2. Uma vez deferidas as inscrições, fica proibida qualquer 
inclusão ou exclusão de candidato, na relação de candidatos 
inscritos como portadores de deficiência.

5.3. O candidato inscrito como portador de deficiência par-
ticipará do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, critérios 
de aprovação, horário, local de aplicação das provas e à nota 
mínima exigida.

5.3.1. Os benefícios previstos no parágrafo único do Art. 5º 
da Lei nº 13.398/02 e no Decreto nº 23.269/87, deverão ser re-
queridos por escrito, durante o período das inscrições, via Sedex 
ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, à Cetro 
Concursos, localizada à Avenida Paulista, 2001, 13º andar – CEP 
01311- 300 – Cerqueira César – São Paulo – SP.

5.3.1.1. O atendimento às condições solicitadas ficará sujei-
to à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

5.4. Nos termos da Lei nº 13.398/02 e Decreto nº 
23.269/87, o candidato inscrito como portador de deficiência 
deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiên-
cia, especificando-a no Formulário de Inscrição e deverá, no pe-
ríodo de inscrições, de 27/11/2013 a 11/12/2013, encaminhar 
via Sedex ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), 
à Cetro Concursos, localizada à Avenida Paulista, 2001, 13º 
andar – CEP 01311- 300 – Cerqueira César – São Paulo – SP, ou 
entregar pessoalmente ou por meio de procurador no Posto da 
Cetro Concursos em funcionamento na E.E. President Roosevelt 
- Rua São Joaquim, 320 – Bairro Liberdade - São Paulo – SP, em 
dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

a) Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido 
no prazo máximo de 1 (um) ano antes do término das inscri-
ções, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência. O Laudo Médico deverá conter o nome e o docu-
mento de identidade (RG) do candidato, a assinatura, carimbo 
e CRM do profissional e deverá especificar que o candidato é 
Portador de Deficiência.

b) O candidato portador de deficiência visual, além do en-
vio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá 
solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção 
de prova especial em Braile ou Ampliada, Software de Leitura 
de Tela ou a necessidade de leitura de sua prova, especificando 
o tipo de deficiência.

c) O candidato com deficiência auditiva, que necessitar do 
atendimento do Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, além do 
envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá 
encaminhar solicitação por escrito, até o término das inscrições.

d) O candidato portador de deficiência que necessitar de 
tempo adicional para realização das provas, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá enca-
minhar solicitação, por escrito, até o término das inscrições, com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista 
da área de sua deficiência.

3.3.3.1.O endereço dos Telecentros estão relacionados no 
site www.telecentros.sp.gov.br.

3.4. Os horários de aplicação serão divulgados quando da 
publicação do Edital de Convocação para Provas por meio do 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC.

3.5. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo 
correto preenchimento do Formulário de Inscrição.

3.5.1. As informações prestadas no Formulário de Inscrição 
serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se 
à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP e à Cetro Con-
cursos o direito de excluir do Concurso Público aquele que não 
preencher esse documento oficial de forma completa, correta e/
ou fornecer dados inverídicos ou falsos.

3.6. Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa 
eletrônico via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito 
em conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/
ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as espe-
cificadas neste Edital.

3.7. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

3.8. O deferimento da inscrição dependerá do correto e 
completo preenchimento do Formulário de Inscrição.

3.9. A PMSP e a Cetro Concursos eximem-se das despesas 
com viagens e estada dos candidatos para prestar as provas 
do Concurso.

3.10. No ato da inscrição não serão solicitados compro-
vantes das exigências contidas no Capítulo 2 deste Edital, no 
entanto, o candidato que não as satisfizer no ato da posse, 
mesmo que tenha sido aprovado, será automaticamente elimi-
nado do Concurso.

3.11. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, pro-
va ou nomeação do candidato desde que sejam identificadas 
falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou 
documentos.

3.12. O candidato não portador de deficiência que necessi-
tar de atendimento especial para realização das provas deverá 
indicar tal condição na solicitação de inscrição, e, ainda, enviar 
a Cetro Concursos, até o encerramento das inscrições, via Sedex 
ou Aviso de Recebimento (AR), solicitação com a sua qualifica-
ção completa e detalhamento dos recursos necessários para a 
realização da prova, identificando no envelope: nome, código e 
cargo ao qual está concorrendo e nome do Concurso Público – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – Edital nº. 01/2013, 
aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos 
Públicos da CETRO CONCURSOS, localizado à Avenida Paulista, 
2001, 13º andar – CEP 01311- 300 – Cerqueira César – São 
Paulo – SP ou ainda, entregar pessoalmente ou por meio de 
procurador no Posto da Cetro Concursos em funcionamento na 
E.E. President Roosevelt - Rua São Joaquim, 320 – Bairro Liber-
dade - São Paulo – SP, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 17h30, no período de 25/11 a 10/12/2013.

3.12.1. O candidato deverá encaminhar, junto à sua soli-
citação de condição especial para realização da prova, Laudo 
Médico (original ou cópia autenticada) atualizado que justifique 
o atendimento especial solicitado e cópia do CPF.

3.12.2. O candidato que não o fizer até o término das 
inscrições seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a 
condição atendida.

3.12.3. O atendimento às condições solicitadas ficará sujei-
to à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

3.13. A lactante que necessitar amamentar durante a rea-
lização da prova, poderá fazê-lo em sala reservada para tanto, 
desde que o requeira, observando os procedimentos constantes 
a seguir, para adoção das providências necessárias.

3.13.1. A lactante deverá encaminhar sua solicitação, até 
o término das inscrições, via Sedex ou Carta Registrada com 
Aviso de Recebimento (AR), à solicitação com a sua qualifica-
ção completa e detalhamento dos recursos necessários para a 
realização da prova, identificando no envelope: nome, código e 
cargo ao qual está concorrendo e nome do Concurso Público – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – Edital nº. 01/2013, 
aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos 
Públicos da CETRO CONCURSOS, localizado à Avenida Paulista, 
2001, 13º andar – CEP 01311- 300 – Cerqueira César – São 
Paulo – SP ou ainda, entregar pessoalmente ou por meio de 
procurador no Posto da Cetro Concursos em funcionamento na 
E.E. President Roosevelt - Rua São Joaquim, 320 – Bairro Liber-
dade - São Paulo – SP, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 17h30, no período de 25/11 a 10/12/2013.

3.13.2. Não haverá compensação do tempo de amamenta-
ção em favor da candidata.

3.13.3. A criança deverá ser acompanhada, em ambiente 
reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata).

3.13.4. Nos horários previstos para amamentação, a lac-
tante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, 
acompanhada de uma fiscal.

3.13.5. A candidata que tiver a necessidade de amamentar 
durante a realização das provas deverá levar um acompanhan-
te, sendo este indicação de sua inteira responsabilidade, cuja 
pessoa deverá possuir maioridade legal e permanecer em sala 
reservada para essa finalidade, sendo responsável pela guarda 
da criança.

3.13.5.1. Durante o período em que a candidata estiver 
amamentando, ela deverá permanecer no local designado pela 
Coordenação para este fim e, ainda, na presença de uma fiscal, 
respeitando todas as demais normas estabelecidas neste Edital.

3.13.5.2. O acompanhante que ficará responsável pela 
criança, também deverá permanecer no local designado pela 
Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes 
deste Edital, inclusive no tocante ao uso de equipamento 
eletrônico e celular, bem como deverá apresentar um dos do-
cumentos previstos no item 7.7. para acessar e permanecer no 
local designado.

3.13.5.3. A candidata, nesta condição, que não levar acom-
panhante, não realizará as provas.

3.14. Em conformidade com o Decreto nº 51.180, de 14 
de janeiro de 2010, o candidato travesti ou transexual poderá 
solicitar a inclusão e uso do “nome social” para tratamento, 
mediante o preenchimento de requerimento disponível no site 
da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) no ato da 
inscrição.

3.14.1. Em obediência ao § 3º do Decreto nº 51.180/2010, 
quando da publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo 
– DOC, será considerado o nome civil das pessoas travestis e 
transexuais.

3.15. As informações prestadas no formulário de inscrição 
on-line são de inteira responsabilidade do candidato, ainda que 
feitas com o auxílio de terceiros, cabendo a Cetro Concursos o 
direito de excluir do Concurso Público aquele que preencher o 
formulário com dados incorretos, bem como aquele que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

3.16. O Edital de Convocação, que constará a relação dos 
candidatos que realizarão as provas, será divulgado no endere-
ço eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.
br), na data provável de 22/01/2014.

4 – DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO
4.1. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento 

do valor da inscrição, com exceção ao:
4.1.1. Cidadão amparado pelo Decreto Municipal nº 

51.446, de 28 de abril de 2010, que comprove possuir renda 
familiar “per capita” igual ou inferior ao menor piso salarial 
vigente no Estado de São Paulo, instituído pela Lei Estadual 
nº 12.640, de 11 de julho de 2007, observadas as alterações 
estaduais posteriores.

4.1.1.1.Considera-se renda familiar a soma dos rendimen-
tos brutos auferidos por todos os membros da família e renda 
familiar per capita a divisão da renda familiar pelo total de 
indivíduos da família.

TABELA DE PROVAS  

 
Cargo Provas Nº de 

Questões Duração 

Auxiliar Técnico de 
Educação 

Objetiva  

- Português 

- Matemática 

- Conhecimentos Gerais e Atualidades 

- Noções de Informática 

- Legislação 

15 

15 

10 

10 

10 

4h 
 

Dissertativa Redação 03 

6.2. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classifi-
catório, para o cargo Auxiliar Técnico de Educação, constará 
de questões de múltipla escolha (com cinco alternativas cada 
questão), e versará sobre o Conteúdo Programático constante 
deste Edital.

6.3. A Prova Dissertativa - Redação, de caráter eliminatório 
e classificatório, constará de 03 situações-problema relacio-
nadas ao Conteúdo Programático, com estreita correlação a 
atribuição do cargo de Auxiliar Técnico de Educação, constante 
deste Edital.

7 – DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
7.1. A aplicação das Provas Objetiva e Dissertativa – Reda-

ção está prevista para o dia 26/01/2014, na Cidade de São Pau-
lo – SP, no período matutino. As informações sobre horários e 
locais das provas serão divulgados oportunamente por meio do 
Edital de Convocação no Diário Oficial da Cidade – DOC.

7.1.1. A aplicação das provas na data prevista dependerá da 
disponibilidade de locais adequados à realização das mesmas.

7.1.2. Havendo alteração da data prevista, as provas so-
mente poderão ocorrer em domingos ou feriados.

7.2. A confirmação da data e as informações sobre horários 
e locais serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de 
Convocação para as Provas a ser publicado no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo - DOC, no site da Cetro Concursos (www.
cetroconcursos.org.br) e por meio de cartões informativos que 
serão encaminhados aos candidatos por e-mail, conforme op-
ção do candidato no ato da inscrição. Para tanto, é fundamental 
que o endereço indicado no formulário de inscrição esteja 
completo e correto.

7.2.1. O candidato receberá o Cartão Informativo por 
e-mail, no endereço eletrônico informado no ato da inscrição, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atuali-
zação de seu correio eletrônico.

7.2.1.1.Não serão encaminhados Cartões Informativos de 
candidatos cujo endereço eletrônico informado no Formulário 
de Inscrição esteja incompleto ou incorreto.

7.2.1.2.A Cetro Concursos e a Prefeitura do Município de 
São Paulo não se responsabilizam por informações de endereço 
incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens 
eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto ou por 
problemas no provedor de acesso do candidato tais como: 
caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais 
truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, 
sendo aconselhável sempre consultar o site da Cetro Concursos 
(www.cetroconcursos.org.br) para verificar as informações que 
lhe são pertinentes.

7.2.1.3.A Cetro Concursos não se responsabiliza pelo envio 
de cartões informativos a candidatos cujo endereço eletrônico 
indicado no Formulário de Inscrição esteja incorreto ou incom-
pleto ou cujo endereço residencial esteja incompleto ou sem 
indicação do CEP.

7.2.2. A comunicação feita por e-mail é meramente infor-
mativa. O candidato deverá acompanhar no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo - DOC e no site da Cetro Concursos (www.
cetroconcursos.org.br), a publicação do Edital de Convocação 
para Provas.

7.2.2.1.O envio de comunicação pessoal dirigida ao can-
didato, ainda que por qualquer motivo não recebida, não 
desobriga o candidato de consultar o Edital de Convocação 
para as Provas.

7.3. O candidato que não receber o Cartão Informativo até 
o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação das provas ou em 
havendo dúvidas quanto ao local, data e horários de realização 
das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendi-
mento ao Candidato – SAC da Cetro Concursos, pelo telefone 
(11) 3146-2777, das 7 às 19 horas (horário de Brasília), exceto 
domingos e feriados ou consultar o site da Cetro Concursos 
(www.cetroconcursos.org.br).

7.4. Ao candidato só será permitida a realização das provas 
na respectiva data, local e horários constantes no Cartão Infor-
mativo, e publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - 
DOC e no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br).

7.5. Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão 
Informativo enviado ao candidato, ou erros observados nos 
documentos impressos, entregues ao candidato no dia da re-
alização das provas, quanto a nome, número de documento de 

identidade, número do Registro Funcional (RF) com 7 (sete) dí-
gitos, número do Vínculo com 1 (um) dígito, data de nascimen-
to, endereço e critério de desempate, deverão ser corrigidos por 
meio do site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br), 
de acordo com as instruções constantes da página do Concurso, 
até o terceiro dia útil após a aplicação das Provas.

7.5.1. Dados referentes aos critérios de desempate poderão 
ser corrigidos até o terceiro dia útil após a aplicação da Prova 
Objetiva/Dissertativa-Redação.

7.5.2. O link para correção somente será disponibilizado no 
primeiro dia útil após a aplicação das Provas.

7.5.3. O candidato que não solicitar as correções dos dados 
cadastrais nos termos do item acima deverá arcar, exclusiva-
mente, com as consequências advindas de sua omissão.

7.6. Caso haja inexatidão na informação relativa à con-
dição de pessoa portadora de deficiência, o candidato deverá 
entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato 
– SAC da Cetro Concursos com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência da data de realização das provas, pelo 
telefone (11) 3146-2777, das 7 às 19 horas, (horário de Brasí-
lia), exceto domingos e feriados.

7.6.1. O candidato que não entrar em contato com o SAC 
no prazo mencionado será o exclusivo responsável pelas conse-
quências advindas de sua omissão.

7.7. Somente será admitido à sala de provas o candidato 
que estiver portando documento de identidade original que 
bem o identifique, como: Original de um dos documentos de 
identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/
ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, 
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei 
federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, 
CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na 
forma da Lei n.º 9.503/97).

7.7.1. Os documentos deverão estar em perfeitas con-
dições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato.

7.7.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresen-
tar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão po-
licial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo, então, 
submetido a identificação especial, compreendendo coleta de 
dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio.

7.7.3. A identificação especial será exigida, também, do 
candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quan-
to à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do 
documento.

7.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
7.8.1. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhe-

cimentos sobre a realização da prova como justificativa de sua 
ausência.

7.8.2. O não comparecimento às provas, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em 
sua eliminação do Concurso Público.

7.9. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Con-
curso Público – o que é de interesse público e, em especial, 
dos próprios candidatos – bem como sua autenticidade, será 
solicitado aos candidatos, quando da aplicação das provas, a 
autenticação digital das Folhas de Respostas personalizadas e 
assinatura, em campo específico, por três vezes.

7.9.1. A autenticação digital (ou assinaturas) dos candida-
tos na Folha de Respostas visa a atender o disposto no item 
14.11. deste Edital.

7.10. Nas Provas, o candidato deverá assinalar as respostas 
na Folha de Respostas personalizada, que será o único docu-
mento válido para a correção da prova. O preenchimento da Fo-
lha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, 
que deverá proceder em conformidade com as instruções espe-
cíficas contidas na capa do Caderno de Questões personalizado. 
Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas 
por erro do candidato.


