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6.14 O candidato, ao terminar as provas, entregará ao fiscal a 
Folha de Respostas e o Caderno de Questões personalizadas.
6.15 Durante a realização das provas, não será permitida 
nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candi-
datos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações.
6.16 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais im-
pressos na Folha de Respostas e no Caderno de Questões, em 
especial seu nome, número de inscrição, número do documento 
de identidade e opção de Cargo.
6.17 Salvo em caso de candidato que tenha solicitado aten-
dimento diferenciado para a realização das provas, a Prova 
Dissertativa deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, 
em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta de 
material transparente, não sendo permitida a interferência e/ou 
participação de outras pessoas.
6.17.1 No caso de auxílio para transcrição das provas, a Fun-
dação Carlos Chagas designará um fiscal devidamente treinado 
para essa finalidade.
6.17.2 Somente quando devidamente autorizado pela 
Fundação Carlos Chagas, o candidato deverá ditar todo o seu 
texto da Prova Dissertativa ao fiscal, especificando oralmente, 
ou seja, soletrando a grafia das palavras e todos sinais gráficos 
de pontuação.
6.18 Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa 
de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a 
outras relativas ao Concurso, aos comunicados, às instruções ao 
candidato e/ou às instruções constantes das provas, bem como 
o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envol-
vida na aplicação das provas.
6.18.1 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar 
as orelhas totalmente descobertas, à observação dos fiscais de 
sala, durante a realização das provas.
6.19 Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato 
que, em qualquer uma das provas, além das demais hipóteses 
previstas neste Edital:
a) apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
b) apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admi-
tida qualquer tolerância;
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar documento que bem o identifique;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do 
fiscal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora 
do início das provas;
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não 
o autorizado pela Fundação Carlos Chagas.
h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, 
Caderno de Questões ou outros materiais não permitidos, sem 
autorização;
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo 
porte;
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
k) não devolver integralmente o material recebido;
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou 
utilizando-se de livro, anotação ou impresso não permitidos ou 
máquina calculadora ou similar;

m) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico 
ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, smartphone ou outros equipamentos similares), bem 
como protetores auriculares;
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incor-
rendo em comportamento indevido.
6.20 Os candidatos que estiverem portando óculos escuros, 
bonés, protetores auriculares e/ou qualquer tipo de aparelho 
eletrônico, inclusive relógio digital, deverão acondicioná-los 
em embalagem específica a ser fornecida pela Fundação Carlos 
Chagas exclusivamente para tal fim.
6.20.1 Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados antes de 
embalados e assim devem permanecer até a saída do candidato 
do local de prova.
6.20.2 Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados 
em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova, onde 
deverão ficar durante todo o período de permanência dos can-
didatos na sala.
6.20.3 A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará por 
perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos 
eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados.
6.21 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, 
estatístico, visual ou grafológico ou por investigação policial, ter 
o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada 
e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.
6.22 Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora 
do local, data e horário determinados.
6.23 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo 
previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento 
do candidato da sala de prova.
6.24 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos 
autorais adquiridos, não serão fornecidos exemplares dos 
Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de direito 
público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso 
Público. O candidato deverá consultar o site www.concursosfcc.
com.br no primeiro dia útil após a aplicação das provas, para 
tomar conhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divulgação 
das questões das Provas Objetivas, dos gabaritos e/ou dos 
resultados.
6.24.1 As questões das Provas Objetivas ficarão disponíveis 
pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de divulgação no 
site www.concursosfcc.com.br .
7. DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS
7.1 As Provas Objetivas serão estatisticamente avaliadas, de 
acordo com o desempenho do grupo a elas submetido.
7.2 Considera-se grupo o total de candidatos presentes à prova.
7.3 Na avaliação das Provas Objetivas será utilizado o escore 
padronizado, com média igual a 50 (cinquenta) e desvio padrão 
igual a 10 (dez).
7.4 Esta padronização das notas de cada Prova Objetiva tem 
por finalidade avaliar o desempenho do candidato em relação 
aos demais, permitindo que a posição relativa de cada can-
didato reflita sua classificação. Na avaliação de cada Prova 
Objetiva do Concurso:
a)  é contado o total de acertos de cada candidato na prova;
b)  são calculados a média e o desvio padrão dos acertos de 

todos os candidatos em cada prova;

9.2.1 Não serão aceitos protocolos dos documentos, os quais 
deverão ser entregues em cópia reprográfica autenticada 
em cartório.
9.2.2 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na 
alínea E, o candidato deverá comprová-lo por meio de uma das 
seguintes opções:
a) Cópia da CTPS e declaração do empregador que informe o 
período (com início e fim, se for o caso) e que declare explicita-
mente que o candidato exerceu atividade na disciplina relacio-
nada ao cargo pretendido;
b) Certidão de tempo de serviço que informe o período (com 
início e fim, se for o caso), e que declare explicitamente que o 
candidato exerceu atividade na disciplina relacionada ao cargo 
pretendido, se realizado na área pública;
c) Contrato de prestação de serviço ou recibo de pagamento 
autônomo (RPA) e declaração que informe o período (com 
início e fim, se for o caso) e que declare explicitamente que o 
candidato exerceu atividade na disciplina relacionada ao cargo 
pretendido, no caso de serviço prestado como autônomo;
9.2.2.1 As declarações mencionadas no item 9.2.2 deste Capí-
tulo deverão ser emitidas pelo contratante, a partir do setor de 
pessoal, de recursos humanos ou equivalente e conter de forma 
clara a identificação da Instituição e do responsável pela sua 
emissão. Não havendo setor de pessoal, de recursos humanos 
ou equivalente, deverá ser especificado, na declaração, qual é o 
setor competente para emissão do documento.
9.2.2.2 A apuração dos pontos relativos ao título relacionado 
na alínea D referente ao tempo de serviço na Administração 
Direta da Prefeitura do Município de São Paulo, será feita pela 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - 
SEMPLA, com base nos dados constantes nos sistemas informa-
tizados, para o candidato servidor ou ex-servidor que informar 
corretamente seu Registro Funcional – RF, com 07 (sete) dígitos, 
na ficha de inscrição, estando vedada a entrega de documentos 
comprobatórios do tempo de serviço a ser objeto de pontuação.
9.2.2.3 Para efeito do cômputo do tempo referido, a data limite 
a ser considerada é 31/07/2011.
9.2.3 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na 
alínea C, o candidato deverá comprovar que o curso de espe-
cialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho 
Nacional de Educação.
9.2.4 Os documentos relacionados a cursos realizados no 
exterior, somente serão aceitos quando vertidos para a língua 
portuguesa por tradutor juramentado e devidamente revali-
dados por Universidades oficiais credenciadas pelo Ministério 
da Educação – MEC.
9.3 As informações sobre local(is), data(s), horário(s) e demais 
especificações para encaminhamento dos títulos serão divul-
gadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC.
9.4 A entrega e comprovação dos títulos serão de exclusiva 
responsabilidade do candidato.
9.4.1 Será permitida a apresentação dos títulos por procurador, 
mediante apresentação e entrega do competente mandato, 
acompanhado de cópia autenticada de documento de iden-
tidade do candidato e apresentação da cédula de identidade 
(RG) do procurador.
9.4.2 Deverá ser apresentada uma procuração para cada candi-
dato, que ficará retida.
9.4.3 Na procuração particular não há necessidade de reconhe-
cimento de firma.
9.5 Os títulos a serem avaliados deverão ser entregues em 
fotocópias autenticadas e discriminadas em relação específica, 
sem rasuras ou emendas, identificada com nome do concurso, 
cargo, o nome completo do candidato, o número do documento 
de identidade, data e assinatura do candidato.
9.6 Somente serão avaliados os documentos dos quais constem 
todos os dados necessários à sua perfeita avaliação.
9.7 Cada título será considerado somente uma vez.
9.8 Na somatória dos títulos de cada candidato, os pontos exce-
dentes serão desprezados.
9.9 Somente serão aceitos e avaliados os títulos que estiverem 
de acordo com o especificado neste Edital.
9.10 Expirado o período de envio dos títulos, não serão aceitos 
pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou 
alegação.
9.11 Não serão recebidos e avaliados os títulos apresentados 
fora do prazo, local e horário estabelecidos ou em desacordo 
com o disposto neste Capítulo.
9.12 É vedada a pontuação de qualquer documento que não 
preencher todas as condições previstas neste Capítulo.
9.13 O total de pontos alcançados na Prova de Títulos será 
somado às notas obtidas nas Provas Objetivas e Dissertativa.
9.14 Os títulos encaminhados pelos candidatos para fins de 
pontuação serão inutilizados decorrido o prazo de 120 (cento 

e vinte) dias contados da data da homologação do resultado 
definitivo do Concurso.
9.15 Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou 
ilegalidade na obtenção dos títulos constantes da tabela apre-
sentada, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, 
comprovada a culpa do mesmo, será excluído do concurso.
10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
10.1 A nota final do candidato aprovado será igual à soma das 
notas das Provas Objetivas e da Prova Dissertativa, acrescida 
dos pontos atribuídos aos Títulos.
10.2 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 
decrescente da nota final.
10.3 Na hipótese de igualdade de nota final, após observância 
do disposto no Parágrafo Único do artigo 27 da Lei nº. 10.741, 
de 1º. de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), considerada, 
para esse fim, a data da realização das Provas Objetivas e Dis-
sertativa, terá preferência, para fins de desempate, o candidato 
que, sucessivamente:
a) obtiver maior nota na Prova Dissertativa;
b) obtiver maior nota na Prova Objetiva de Conhecimentos 
Específicos;
c) contar mais tempo na carreira;
d) contar mais tempo de serviço para fins de aposentadoria;
e) tiver maior idade.
f) tiver exercido efetivamente a função de jurado no período 
entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 junho de 
2008 e a data de término das inscrições;
10.3.1 O desempate será efetuado pela Fundação Carlos 
Chagas.
11. DAS PUBLICAÇÕES
11.1 O DERH/ SEMPLA fará publicar, no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo - DOC, oportunamente:
a) solicitações deferidas e indeferidas, quanto a isenção do 
pagamento do valor da inscrição;
b) inscrições indeferidas e deferidas;
c) convocação dos candidatos que tiverem suas inscrições defe-
ridas, para prestação das provas;
d) divulgação dos gabaritos;
e) à vista da Prova Dissertativa;
f) lista de candidatos habilitados nas Provas;
g) convocação para entrega de títulos;
h) pontuação dos títulos e classificação prévia;
i) resultado dos recursos;
j) comunicados que se fizerem necessários;
k) classificação definitiva.
11.1.1 Para cada listagem de resultado publicada haverá uma 
relação com todos os candidatos aprovados (lista geral) e outra 
com os candidatos aprovados inscritos pela Lei nº 13.398/02 
(lista específica).
12. DOS RECURSOS
12.1 Caberá recurso ao Secretário Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão:
a) do indeferimento do requerimento de isenção do pagamento 
do valor da inscrição, dentro de 1 (um) dia útil, a contar do dia 
seguinte ao da data de sua publicação. No caso de recurso em 
pendência à época da realização das provas, o candidato parti-
cipará condicionalmente do Concurso;
b) do indeferimento e da omissão das inscrições, dentro de 2 
(dois) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da data de sua 
publicação. No caso de recurso em pendência à época da rea-
lização das provas, o candidato participará condicionalmente 
do Concurso;
c) da realização das provas, dentro de 1 (um) dia útil, a contar 
do dia seguinte ao da data de sua realização;
d) dos gabaritos e das notas das provas, dentro de 2 (dois) 
dias úteis, a contar do dia seguinte ao da data das respectivas 
publicações;
e) da vista da Prova Dissertativa, dentro de 2 (dois) dias úteis, a 
contar do dia seguinte ao da data da respectiva divulgação no 
site da Fundação Carlos Chagas;
f) dos pontos atribuídos aos Títulos e da classificação prévia, 
dentro de 2 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte ao da data 
de sua publicação.
12.2 Os recursos deverão ser entregues pessoalmente ou por 
meio de procurador no Posto da Fundação Carlos Chagas, em 
funcionamento na UNICSUL – Campus Liberdade – Rua Galvão 
Bueno, 868 – Liberdade – próximo à Estação do Metrô São Joa-
quim – São Paulo – SP, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
das 10 às 16h, nos dias a serem oportunamente divulgados no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC.
12.2.1 Os recursos deverão ser digitados ou datilografados, e 
entregues em 2 (duas) vias (original e cópia). Cada questão ou 
item deverá ser apresentado em folha separada, identificada 
conforme modelo a seguir:

c)  é transformado o total de acertos de cada candidato em nota padronizada 
(NP); para isso calcula-se a diferença entre o total de acertos do candidato na 
prova (A) e a média de acertos do grupo da prova ( x ), divide-se essa diferença 
pelo desvio padrão (s) do grupo da prova, multiplica-se o resultado por 10 (dez) 
e soma-se 50 (cinquenta), de acordo com a fórmula: 
 

Fórmula utilizada:  s
xANP −=  x 10 + 50 

NP = Nota padronizada 
A   = Número de acertos dos candidatos 
x  = Média de acertos do grupo 
s   = Desvio padrão 

7.5 Será considerado aprovado nas Provas Objetivas de Conhe-
cimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos o candidato 
que obtiver nota padronizada igual ou superior a 50 (cinquenta) 
em cada uma das Provas e somatório com nota maior ou igual 
a 100 (cem).
7.6 Os candidatos não habilitados nas Provas Objetivas serão 
excluídos do Concurso.
7.7 Da divulgação dos resultados, na Imprensa Oficial, cons-
tarão apenas os candidatos habilitados.
8. DO JULGAMENTO DA PROVA DISSERTATIVA
8.1 A Prova Dissertativa será aplicada juntamente com as 
Provas Objetivas para todos os candidatos presentes e somente 
será avaliada a dos candidatos habilitados nas Provas Objetivas, 
de acordo com o Capítulo 7 deste Edital.
8.2 A Prova Dissertativa versará sobre conteúdo pertinente a 
Conhecimentos Específicos, conforme Conteúdo Programático 
do Anexo I deste Edital e adequado às atribuições do cargo. 
Constará de 3 (três) questões para as quais o candidato deverá 
apresentar por escrito as soluções.
8.3 Na avaliação da Prova Dissertativa será considerado o 
acerto das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema 
demonstrado pelo candidato, a fluência e a coerência da expo-
sição e a correção gramatical da linguagem.

8.4 Será atribuída nota ZERO à Prova Dissertativa que:
8.4.1 fugir ao tema proposto;
8.4.2 for assinada fora do local apropriado;
8.4.3 apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibi-
lite a identificação do candidato;
8.4.4 for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;
8.4.5 estiver em branco;
8.4.6 apresentar letra ilegível e ou incompreensível.
8.5 Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato 
será considerado na correção da Prova Dissertativa pela Banca 
Examinadora.
8.6 A prova Dissertativa terá caráter eliminatório e classifica-
tório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota 
igual ou superior a 50 (cinquenta).
8.7 O candidato não habilitado será excluído do Concurso.
9. DOS TÍTULOS
9.1 Concorrerão à contagem de pontos por títulos todos os 
candidatos habilitados na Prova Dissertativa.
9.2 Serão considerados títulos os relacionados na Tabela abaixo, 
limitados ao valor máximo de 11 (onze)pontos , sendo descon-
siderados os demais.

 
ESPECIFICAÇÕES DOS 

TÍTULOS COMPROVANTES 
VALOR 

UNITÁRIO 
(pontos) 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

VALOR 
MÁXIMO 
(pontos)  

A Doutorado – correlacionado 
com a área de atuação 

Diploma registrado 
acompanhado do Histórico 
Escolar  

4,00 1 4,00 

B Mestrado – correlacionado 
com a área de atuação 

Diploma registrado 
acompanhado do Histórico 
Escolar  

3,00 1 3,00 

C 

Curso de Pós Graduação 
Lato-Sensu em nível de 
especialização, 
correlacionado com a área 
de atuação, com carga 
horária mínima de 360 horas 

Certificado acompanhado 
do Histórico Escolar  1,00 1 1,00 

D 

 Tempo de serviço na 
Administração Direta da 
Prefeitura do Município de 
São Paulo - PMSP em 
cargos e/ou funções na área 
de Biblioteconomia até 
31/07/2011  

Não haverá necessidade de 
comprovação. 
Pontuação feita pela em 
conjunto com 
DERH/SEMPLA. 

0,10  
(por mês) 30 meses 

E 

Tempo de serviço em 
cargos/funções na área 
específica do cargo em 
estabelecimentos federais, 
estaduais, municipais ou 
particulares 

Registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência 
Social com as anotações 
regulares ou Certidão de 
tempo de serviço ou 
Contrato de prestação de 
serviço, conforme 
especificado no item 9.2.2, 
não concomitante com o 
item anterior. 

0,10 
(por mês) 30 meses 

3,00 

Modelo de Identificação de Recurso 
 

 Concurso: Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP–Cargo
Especialista em Informações Técnicas, Culturais e Desportivas I 
Biblioteconomia 
 Nome do Candidato: ___________________________________________
 Nº do Documento de Identidade: _________________________________
 Nº de Inscrição: _______________________________________________
 Nº do Caderno: _____________(apenas para recursos sobre o item 12.1
"d") 
 Nº da Questão: _____________ (apenas para recursos sobre o item 12.1
"d") 
 Fundamentação e argumentação lógica: 
 Data: _____/_____/_____ 
 Assinatura: __________________________________________________

12.2.2 Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, 
fac-símile (fax), telex, Internet, telegrama ou outro meio que 
não seja o especificado neste Edital.
12.3 Somente serão apreciados os recursos expressos em 
termos convenientes, que apontarem as circunstâncias que os 
justifiquem e interpostos dentro do prazo.
12.4 Será concedida a vista da Prova Dissertativa a todos os 
candidatos habilitados na Prova Objetiva, em período a ser 
informado em Edital específico.
12.4.1 A vista da Prova Dissertativa será realizada por meio do 
site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br, em 
data e horário a serem oportunamente divulgados no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo - DOC.
12.5 Os recursos e solicitações de vista de Prova interpostos em 
desacordo com as especificações contidas neste Capítulo não 
serão avaliados.
12.6 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente 
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes 
à prova, independentemente de formulação de recurso.
12.7 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos 
recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo 
com o gabarito oficial definitivo.
12.8 Na ocorrência do disposto nos itens 12.6 e 12.7 poderá 
haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida 
para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá 
ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota 
mínima exigida para a prova.

12.9 O recurso interposto por procurador só será aceito se es-
tiver acompanhado do respectivo instrumento de mandato e da 
cópia reprográfica do documento de identidade do procurador 
e do candidato.
12.10 As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos 
candidatos por meio do site da Fundação Carlos Chagas www.
concursosfcc.com.br, não tendo caráter didático e ficarão dispo-
nibilizadas pelo prazo de 7 (sete) dias, a contar da data de sua 
divulgação.
12.11 A Banca Examinadora constitui a última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.
12.12 Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) que estejam em desacordo com as especificações contidas 
neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente 
ou incoerente.
13. DA NOMEAÇÃO E DA POSSE
13.1 A nomeação obedecerá, rigorosamente, à classificação 
obtida pelo candidato, que será integrante da lista final de 
classificação a qual será publicada no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo - DOC.
13.2 Os candidatos deverão entregar o(s) documento(s) que 
comprovem o(s) pré-requisito(s) para o cargo, conforme es-
pecificado no item 1.2 deste Edital, bem como apresentar os 
seguintes documentos:
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