
64 – São Paulo, 62  (195) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo terça-feira, 17 de outubro de 2017

IX – DA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
9.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 

100 (cem) pontos.
9.2. Na avaliação da prova será utilizado o Escore Bruto.
9.2.1. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos 

que o candidato obtém na prova.
9.2.2. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá 

dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, e multipli-
car pelo número de questões acertadas.

9.2.3. O cálculo final será igual ao total de pontos do 
candidato.

9.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o can-
didato que obtiver no conjunto das provas total de pontos 
igual ou superior a 50 (cinquenta) e que não zerar em nenhum 
conteúdo.

9.4. O candidato que não alcançar total de pontos igual 
ou superior a 50 (cinquenta) na Prova Objetiva ou que zerar 
em algum conteúdo, estará automaticamente eliminado do 
Concurso Público.

9.5. Em hipótese alguma haverá revisão de provas.
9.6. Caberá recurso do resultado da Prova Objetiva, em 

conformidade com o Capítulo XIII, deste edital.
X – DA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
10.1. Concorrerão à Prova de Títulos somente os candida-

tos que lograrem habilitação nas Provas Objetivas.
10.2. Os documentos relativos à Prova de Títulos deverão 

ser entregues, para o fiscal da sala, EXCLUSIVAMENTE, no dia 
e horário de aplicação da Prova Objetiva, ou seja, dia 10 de 
dezembro de 2017.

10.2.1. Após esta data e horário, não serão aceitos outros 
documentos, sob qualquer hipótese.

10.3. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títu-
los não é obrigatória e o candidato que não entregar não será 
eliminado do Concurso Público.

10.4. Os documentos da Prova de Títulos deverão ser acon-
dicionados conforme segue:

FORMA DE ENTREGAR OS DOCUMENTOS PARA AVALIA-
ÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

1. O candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Entrega de Títulos, conforme 

ANEXO VI, disponível neste edital, e disponível também na In-
ternet no endereço eletrônico www.institutomais.org.br:

b) relacionar os documentos entregues; e
c) numerar sequencialmente e rubricar, cada documento 

apresentado.
2. Os documentos deverão ser acondicionados em ENVE-

LOPE LACRADO, contendo na sua parte externa o nome do 
candidato, o número de inscrição, o cargo/especialidade para o 
qual está concorrendo, o número do documento de identidade e 
o formulário de entrega de títulos.

3. Os referidos documentos deverão ser apresentados 
em CÓPIAS REPROGRÁFICAS AUTENTICADAS POR CARTÓRIO 
COMPETENTE.

NÃO SERÃO ACEITOS, EM HIPÓTESE ALGUMA, DOCUMEN-
TOS QUE NÃO ESTEJAM EM ENVELOPE LACRADO E FALTANDO 
O FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS.

10.5. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apre-
sentação e comprovação dos documentos para a Prova de 
Títulos.

10.6. Não serão aceitas entregas ou substituições poste-
riormente ao período determinado, bem como, documentos da 
Prova de Títulos que não constem na tabela apresentada neste 
capítulo.

10.6.1. Não serão aceitos protocolos dos documentos 
apresentados.

10.7. A pontuação máxima da Prova de Títulos será de 6,5 
(seis e meio) pontos.

10.8. A Prova de Títulos terá caráter classificatório.
10.9. O documento para a prova de título apresentado 

em desacordo com as especificações deste capítulo não será 
avaliado.

10.10. Serão considerados para a Prova de Títulos somente 
os constantes nas tabelas a seguir:

8.30. Será automaticamente excluído do Concurso Público 
o candidato que:

a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora 
dos locais pré-determinados no edital de convocação;

b) não apresentar documento original de identidade para 
realização das provas;

c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo ale-
gado;

d) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento do Fiscal;

e) Retirar-se do local de realização das provas antes de 
01h30 (uma hora e trinta minutos) do seu início;

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realiza-
da, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos 
ou calculadoras;

g) for surpreendido utilizando telefone celular, gravador, 
receptor, pager, bip, notebook e/ou equipamento similar;

h) tiver o funcionamento de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico durante a realização das provas;

i) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
j) não devolver o material cedido para realização das pro-

vas (folha de respostas e o caderno de questões);
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou 

agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, 
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;

l) fizer anotação de informações relativas às suas respostas 
fora em qualquer meio que não seja o permitido;

m) consultar material diferente do especificado, neste capí-
tulo, durante a elaboração da sua prova.

n) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portan-
do a Folha de Respostas e o Caderno de Questões;

o) descumprir as instruções contidas no Caderno de Ques-
tões e na Folha de Respostas;

p) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais 
para obter aprovação própria ou de terceiros;

q) for surpreendido portando qualquer equipamento eletrô-
nico ao utilizar o banheiro;

r) deixar de assinar a folha de respostas da Prova Objetiva;
s) não permitir a coleta de sua assinatura;
t) recusar a se submeter ao sistema de detecção de metal e 

coleta de impressão digital; e
u) fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divul-

gar imagens e informações, acerca do local da prova e de seus 
participantes.

8.31. No dia da realização das provas não serão fornecidas 
por qualquer membro da equipe de aplicação do Instituto Mais 
e da Comissão do Concurso da Autarquia Hospitalar Municipal 
- AHM, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou 
critérios de avaliação/classificação.

8.32. Motivarão 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 Público, aos comunica-
dos, às Instruções ao candidato ou às Instruções constantes da 
prova, bem como, o tratamento indevido e descortês a qualquer 
pessoa envolvida na aplicação das provas.

8.33. O candidato que não comparecer para realizar as 
provas e que não apresentar documento oficial de identidade, 
no seu original, será automaticamente eliminado do Concurso 
Público.

8.34. O gabarito oficial da Prova Objetiva estará disponível 
no site www.institutomais.org.br e no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo – DOC (www.docidadesp.imprensaoficial.com.
br/), em data a ser comunicada no dia da realização da Prova 
Objetiva e caberá recurso em conformidade com o Capítulo 
XIII, deste edital.

8.35. O Caderno de Questões das Provas Objetivas será di-
vulgado no site do Instituto Mais, na mesma data da divulgação 
dos gabaritos e apenas durante o prazo recursal.

CARGOS / ESPECIALIDADES AVALIAÇÕES / CONTEÚDOS NÚMERO 
DE ITENS

Médicos nas Especialidades de: 
Anestesiologia; Cardiologia; Cirurgia Geral; 

Cirurgia Oftálmica; Cirurgia Plástica; Cirurgia 
Toráxica; Cirurgia Urológica; Cirurgia Vascular; 
Clínica Médica; Ecocardiografia; Endoscopia; 

Ginecologia e Obstetrícia; Hematologia; 
Infectologia; Intensivista; Neonatologia; 

Neurologia Pediátrica; Neurocirurgia; 
Neurologia; Ortopedia/Traumatologia; 
Pediatria; Pneumologia e Psiquiatria 

Prova
Objetiva

Políticas de Saúde 

Conhecimentos Específicos

15

35

Prova de 
Títulos

Avaliação de documentos específicos de 
acordo com a tabela de pontuação citada 

no Capítulo X, deste edital 
Os documentos para a Prova de Títulos 
deverão ser entregues exclusivamente 

no dia da realização das Provas 
Objetivas

VIII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
8.1. As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de SÃO 

PAULO / SP, na data prevista de 10 de dezembro de 2017, no 
período da manhã.

8.2. O Edital de Convocação contendo o nome dos can-
didatos, horário e o endereço do local para a realização das 
respectivas provas, será publicado no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo – DOC (www.docidadesp.imprensaoficial.com.
br) e estará disponibilizado no site do Instituto Mais (www.
institutomais.org.br).

8.2.1. Também será divulgada no respectivo site, a relação 
nominal de todos os candidatos inscritos no Concurso Público, 
em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, car-
go/especialidade que se inscreveu, o local, sala e horário para a 
realização das provas.

8.2.2. Se o candidato não localizar seu nome na relação 
geral de inscritos, deverá entrar em contato com o Instituto 
Mais através do telefone (11) 2659-5746 para verificar o 
ocorrido, nos dias úteis, no horário das 08h30 às 12h30 e das 
13h30 às 17h30.

8.2.2.1. Somente será aceito como comprovante de paga-
mento, o boleto bancário pago/autenticado em nome do candi-
dato que não constar na relação geral de candidatos inscritos.

8.2.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acom-
panhamento da convocação para as respectivas provas, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

8.3. Ao candidato somente será permitida a participação 
nas provas na respectiva data, horário e local, a serem divul-
gados de acordo com as informações constantes no item 8.2, 
deste Capítulo.

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

8.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização 
das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.

8.5. Os eventuais erros de digitação de nome, número 
de documento de identidade, sexo, data de nascimento, entre 
outros, exceto do cargo/especialidade, deverão ser corrigidos no 
dia da respectiva prova, através de formulário específico para 
correção de dados incorretos.

8.6. O candidato deverá comparecer ao local designado 
para a prova com antecedência mínima de 01 (uma) hora, 
munido de:

a) comprovante de inscrição/boleto bancário, com compro-
vação de pagamento, o qual não terá validade como documen-
to de identidade;

b) 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; Car-
teira 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 documen-
to de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ, etc.) e Carteira Nacional 
de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97); e

c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
8.6.1. O candidato que no dia de realização das provas não 

estiver portando ao menos um dos documentos citados no item 
8.6, alínea “b”, deste Capítulo, por motivo de perda, roubo ou 
furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta 
dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.

8.6.1.1. A identificação especial também será exigida do 
candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.

8.6.2. Os documentos apresentados deverão estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza.

8.6.3. Não será aceito como comprovação de pagamento o 
recibo de “AGENDAMENTO DE PAGAMENTO”.

8.6.4. Não serão aceitas cópias de documentos de iden-
tidade, ainda que autenticada, bem como, não serão aceitos 
como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo – sem 
foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 
identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados.

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

8.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o can-
didato não constar das listagens oficiais relativas aos locais de 
prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto Mais 
poderá proceder à inclusão do referido candidato, por meio de 
preenchimento de formulário específico mediante a apresenta-
ção do recibo de pagamento (boleto bancário pago/autenticado 
em nome do candidato) e do documento Oficial de Identidade.

8.8.1. A inclusão de que trata o item 8.8, deste capítulo, 
será realizada de forma condicional, e será confirmada pelo 
Instituto Mais na fase de Julgamento das provas, com o intuito 
de verificar a pertinência da referida inclusão.

8.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que 
trata o item 8.8, deste capítulo, a mesma será automaticamente 
cancelada sem direito a reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes.

8.9. O candidato deverá apor sua assinatura, na lista de 
presença, de acordo com aquela constante do seu documento 
de identidade, vedada a aposição de rubrica.

8.10. Depois de identificado e acomodado na sala de 
prova, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer 
material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário 
de início da prova.

8.11. Durante o período de realização das provas, não 
será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, 
fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, 
pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, 
relógio, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de 
mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento 
eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre 
os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente 
ou por escrito, assim como não será permitido anotação de 
informações relativas a suas respostas (copiar gabarito) fora 
dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros, impres-
sos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material 
literário ou visual. O descumprimento desta instrução implicará 
na eliminação do candidato.

8.12. É vedado o ingresso de candidato na sala de prova 
portando arma de fogo ou objetos similares, mesmo que possua 
o respectivo porte.

8.13. Os demais pertences pessoais serão deixados em 
local indicado pelos fiscais durante todo o período de perma-
nência dos candidatos no local da prova.

8.14. O Instituto Mais recomenda que o candidato leve 
apenas o documento original de identidade, caneta azul ou 
preta, para a realização das provas.

8.15. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer 
com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra.

8.16. Na realização da Prova Objetiva, o candidato deverá 
assinalar as respostas na Folha de Respostas Personalizada, que 
será o único documento válido para a sua correção.

8.16.1. O preenchimento da Folha de Respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas na capa 
do Caderno de Questões e na Folha de Respostas.

8.16.2. O candidato deverá ler atentamente as instruções 
contidas na Capa do Caderno de Questões e na Folha de 
Respostas.

8.16.3. As instruções contidas no Caderno de Questões e 
na Folha de Respostas, deverão ser rigorosamente seguidas, 
sendo o candidato único responsável por eventuais erros co-
metidos.

8.16.4. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar 
ou, de qualquer modo, danificar a Folha de Respostas, sob 
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de 
correção da mesma.

8.16.5. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha 
de Respostas da Prova Objetiva, com caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul.

8.16.6. Não serão computadas questões não respondidas, 
nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo 
que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que 
legíveis.

8.16.7. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca po-
derá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho 
do candidato.

8.16.8. Após a assinatura da lista de presença e entrega 
das folhas de respostas, o candidato somente poderá se ausen-
tar da sala de prova acompanhado por um Fiscal.

8.16.9. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fis-
cal a Folha de Respostas Personalizadas devidamente assinada 
e o Caderno de Questões.

8.17. A totalidade das Provas Objetivas terá a duração de 
03h30 (três horas e trinta minutos).

8.18. Por razão de segurança, o candidato poderá deixar 
a sala de aplicação das provas somente após decorrido o 
tempo mínimo de 01h30 (uma hora de trinta minutos) de início, 
mediante a entrega obrigatória da Folha de Respostas e do 
Caderno de Questões, devidamente preenchidos e assinados, 
ao fiscal de sala.

8.18.1. O candidato após entregar todo o material cor-
respondente à prova realizada para o Fiscal de sala, deverá, 
imediatamente, retirar-se da sala e do prédio, bem como, não 
poderá utilizar os banheiros.

8.18.2. O candidato que desejar utilizar o banheiro, antes 
de sair do prédio, deverá solicitar o acompanhamento de um 
Fiscal antes de entregar o material correspondente a sua Prova 
Objetiva.

8.19. Os 02 (dois) últimos candidatos em sala a terminarem 
as provas somente poderão deixar o local de aplicação juntos.

8.20. O candidato que insistir em sair antes dos prazos 
estabelecidos neste capítulo, descumprindo as informações 
estabelecidas, deverá assinar termo de ocorrência, declarando 
sua desistência do Concurso Público, o que será lavrado pelo 
Coordenador de Aplicação, passando à condição de candidato 
eliminado.

8.21. O candidato, ao ingressar no local de realização das 
provas, deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os si-
nais de alarme e os modos de vibração e silencioso. O aparelho 
celular, quando possível, deverá ter a bateria removida pelo 
próprio candidato.

8.21.1. Os equipamentos eletrônicos desligados serão 
acondicionados em invólucros lacrados específicos para esse 
fim, que serão fornecidos aos candidatos, pelo fiscal.

8.21.2. O invólucro lacrado, contendo os equipamentos 
eletrônicos desligados, deverá permanecer sob a carteira do 
candidato até a entrega da folha de respostas ao fiscal, ao 
término da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser aberto 
pelo candidato após a saída da unidade escolar onde realizou a 
prova. No caso de descumprimento, o candidato será eliminado 
do Concurso Público.

8.22. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, 
tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/
transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou simila-
res, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor, poderá 
resultar em exclusão do candidato do certame, mesmo que o 
aparelho esteja dentro do invólucro lacrado distribuído pelo 
Instituto Mais.

8.23. O Instituto Mais e a Autarquia Hospitalar Municipal 
– AHM, não se responsabilizarão por perdas ou extravios de 
documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no 
local de realização das provas, nem por danos neles causados.

8.24. Visando a transparência e lisura do certame, o Ins-
tituto Mais fará o uso de detectores de metais e a coleta de 
impressão digital durante a realização das provas.

8.25. Quando, após as provas, for constatada, por meio 
eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a utilização de 
processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será 
automaticamente eliminado do Concurso Público.

8.26. A condição de saúde do candidato, no dia da realiza-
ção das provas, será de sua exclusiva responsabilidade.

8.27. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar 
para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá 
retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso 
Público.

8.28. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do 
tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afas-
tamento do candidato da sala de sua realização.

8.29. O candidato deverá informar ao Fiscal de sua sala 
qualquer irregularidade nos materiais recebidos no momento 
da aplicação das provas, não sendo aceitas reclamações pos-
teriores.

TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS  

DOCUMENTOS PARA A 
PROVA DE TÍTULOS 

VALOR
UNITÁRIO 

QUANTIDADE 
MÁXIMA 

VALOR
MÁXIMO COMPROVANTES 

a) Título de Doutor na área 
específica do cargo, obtido 
em instituição oficial 
reconhecida pelo MEC, 
concluído até a data da 
apresentação dos títulos.

3,0 por Título 
de Doutor 1 3,0 

Diploma devidamente registrado 
ou declaração/certificado de 
conclusão de curso e obtenção do 
Título de Doutorado,
acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar.

b) Título de Mestre na área 
específica do cargo, obtido 
em instituição oficial 
reconhecida pelo MEC, 
concluído até a data da 
apresentação dos títulos.

2,0 por Título 
de Mestre 1 2,0 

Diploma devidamente registrado 
ou declaração/certificado de 
conclusão de curso e obtenção do 
Título de Mestrado,
acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar.

c) Pós Graduação Latu-
Senso (Especialização) na 
área de saúde pública ou 
equivalente ou Gestão 
Hospitalar ou equivalente
realizado em instituição 
oficial reconhecida pelo MEC, 
com carga horária de 360 
horas, concluída até a data 
de apresentação dos títulos.

1,5 por 
Especialização 1 1,5 

Certificado ou Certidão de 
conclusão de curso. Na hipótese 
de apresentação de Declaração 
de conclusão do curso de pós-
graduação, o mesmo deverá 
indicar o número de horas e 
período de realização 
acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar.

Observação: Não será computado como documento da 
Prova de Títulos a Residência Médica na Especialidade ou o 
Curso de Especialização que se constituir pré-requisito para a 
inscrição no presente Concurso Público.

10.11. Os diplomas de doutorado e mestrado somente 
serão avaliados se os cursos estiverem credenciados pelo 
Conselho Federal de Educação e/ou estiverem devidamente 
reconhecidos pelo Ministério da Educação.

10.12. Os cursos de doutorado e mestrado, realizados no 
exterior, serão avaliados, desde que revalidados por universida-
des oficiais que mantenham cursos congêneres, credenciadas 
junto aos órgãos competentes.

10.12.1. Caberá ao candidato comprovar o credenciamento 
ou reconhecimento e a revalidação dos cursos realizados no 
exterior.

10.13. Na ausência do diploma, deverá ser entregue cópia 
reprográfica autenticada de Certificado de Conclusão, acompa-
nhado do respectivo Histórico Escolar expedido por Instituição 
de Ensino Superior que comprove a conclusão do referido curso 
e que o mesmo esteja devidamente reconhecido/credenciado, 
bem como sua carga horária.

10.13.1. Somente serão pontuados os cursos reconhecidos, 
estando vedada a pontuação de qualquer curso/documento que 
não preencher todas as condições previstas neste Edital.

10.14. Cada título será considerado uma única vez.
10.15. A Autarquia Hospitalar Municipal - AHM poderá 

solicitar, no ato da posse, a apresentação dos documentos ori-
ginais apresentados para a Prova de Títulos, para verificação da 
autenticidade de suas cópias.

10.16. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade 
ou ilegalidade na obtenção dos títulos constantes das Tabelas 
apresentadas neste edital, o candidato terá anulada a respec-
tiva pontuação e comprovada a culpa do mesmo, este será 
excluído do Concurso Público.

10.17. As cópias, autenticadas dos documentos apresenta-
dos para a Prova de Títulos, não serão devolvidas e farão parte 
integrante da documentação do Concurso Público.

10.18. Caberá recurso da Prova de Títulos, em conformida-
de com o Capítulo XIII, deste edital.

XI – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
11.1. A Nota Final de cada candidato será igual ao total 

de pontos obtidos nas Provas Objetivas acrescidos dos pontos 
atribuídos na Prova de Títulos.

11.2. Os candidatos serão classificados por ordem de-
crescente, da Nota Final, em lista de classificação por cargo/
especialidade.

11.3. A publicação dos resultados finais e classificação do 
Concurso Público, será realizada em 4 (quatro) listas:

a) A primeira lista é geral, destinada à pontuação e classi-
ficação de todos os candidatos, incluindo os que se declararem 
pessoas com deficiência, negros, negras ou afrodescendentes, 
no ato de inscrição;

b) A segunda lista será destinada, exclusivamente, à pon-
tuação dos candidatos que concorram às vagas reservadas a 
pessoas com de deficiência e sua classificação entre si;

c) A terceira lista será destinada, exclusivamente, à pontu-
ação dos candidatos que concorram às vagas reservadas a ne-
gros, negras ou afrodescendentes e sua classificação entre si; e

d) A quarta lista com a classificação dos candidatos apro-
vados em ampla concorrência dentro do número de vagas, 
conforme art. 13, inciso IV do Decreto nº 57.557/2016.

11.4. No caso de igualdade da nota final, dar-se-á preferên-
cia sucessivamente ao candidato que:

a) tiver idade superior a 60 (sessenta) anos até o último dia 
das inscrições, atendendo ao que dispõe o Estatuto do Idoso - 
Lei Federal nº 10.741/03;

b) obtiver maior número de acertos na prova de Conheci-
mentos Específicos;
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