
5.11 O candidato deverá comparecer aos locais designados
munido de caneta esferográfica de tinta preta, lápis preto nº 2
e borracha.

5.12 PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS I
5.12.1 A prova de Conhecimentos Específicos I constará de 100
(cem) questões de múltipla escolha, distribuídas em oito
blocos, de acordo com o item 4.1.1 deste Edital, e terá a du-
ração de 4 (quatro) horas. Nessa prova não será permitida
qualquer espécie de consulta.
5.12.2 No ato da realização da prova de Conhecimentos Especí-
ficos I, serão fornecidos o Caderno de Questões personalizado e
a Folha de Respostas pré-identificada com os dados do candi-
dato, para aposição da assinatura no campo próprio e trans-
crição das respostas com caneta esferográfica de tinta preta.
5.12.3 Na prova de Conhecimentos Específicos I, o candidato
deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas personali-
zada, que será o único documento válido para a correção da
prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira
responsabilidade do candidato que deverá proceder em confor-
midade com as instruções específicas contidas na capa do Ca-
derno de Questões personalizado. Em hipótese alguma haverá
substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
5.12.3.1 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca
poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desem-
penho do candidato.
5.12.3.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorreta-
mente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade
do candidato.
5.12.3.3 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha
de Respostas, com caneta esferográfica de tinta preta ou re-
forçá-los com grafite na cor preta, se necessário.
5.12.3.4 Não serão computadas questões não assinaladas ou
que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura,
ainda que legível.
5.12.4 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da
sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.
5.12.5 Durante a realização da prova de Conhecimentos Espe-
cíficos I, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros,
códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.

5.13  PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS II
5.13.1 Serão convocados para a prova de Conhecimentos Es-
pecíficos II os candidatos habilitados na prova de Conheci-
mentos Específicos I na forma estabelecida no item 6.1.6.
5.13.2 Na realização da prova de Conhecimentos Específicos
II serão fornecidos Cadernos de Questões que conterão es-
paços para rascunho e para a redação definitiva. Essa prova
será realizada em dois períodos: 1º período, com duração de
4 (quatro) horas, constará de Dissertação e 8 (oito) questões
discursivas, 2º período, com duração de 2 (duas) horas e 30
(trinta) minutos, constará da elaboração da Peça Judicial,
conforme item 4.1.2.
5.13.2.1  As redações deverão ser elaboradas nos respectivos
cadernos para posterior avaliação, não sendo aceitos acrés-
cimos de folhas estranhas ao Caderno de Prova, devendo ser
respeitados os espaços existentes. Será anulada a prova que
contenha qualquer elemento que permita a identificação do
candidato.
5.13.2.2  O preenchimento dos Cadernos de Prova, que serão
os únicos documentos válidos para a correção das provas, será
de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder
em conformidade com as instruções específicas contidas nas
capas dos Cadernos. Em hipótese alguma haverá substituição
dos Cadernos de Prova por erro do candidato.
5.13.2.2.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorreta-
mente nos Cadernos de Prova serão de inteira responsabili-
dade do candidato.
5.13.2.3 Em hipótese alguma os rascunhos elaborados pelo
candidato serão considerados na correção da prova pela banca
examinadora.
5.13.2.4 O candidato não poderá ausentar-se da sala de
provas levando qualquer um destes materiais, nem sem a au-
torização e acompanhamento do fiscal.
5.13.3  Na prova de Conhecimentos Específicos II, o candidato
poderá consultar legislação não anotada e não comentada,
material que será submetido à inspeção antes ou durante a
realização da prova, por Comissão especialmente designada
pela Comissão do Concurso.
5.13.4 A prova de Conhecimentos Específicos II deverá ser re-
digida de forma clara e sem rasuras.
5.14 Motivará a eliminação do candidato do Concurso, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de
burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a ou-
tras 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 en-
volvida na aplicação das provas.
5.15 Será excluído do Concurso Público o candidato que, em
qualquer uma das provas, além das demais hipóteses previstas
neste Edital:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admi-
tida qualquer tolerância;
b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar documento que bem o identifique;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento
do fiscal;
e) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora
do início das provas;
f) 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.
g) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas,
Cadernos de Questões ou outros materiais não permitidos, sem
autorização;

h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) 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, blackberry ou outros equipamentos similares), bem
como protetores auriculares;
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incor-
rendo em comportamento indevido.
5.15.1 O candidato que estiver portando equipamento eletrô-
nico como os indicados nas alíneas "l" e "m" deverá desligar
o aparelho antes do início das provas, conforme item 5.16
deste Capítulo.
5.16 Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais
como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares,
equipamentos eletrônicos como os indicados nas alíneas "l" e
"m" do item 5.15 etc., deverão ser lacrados pelo candidato,
antes do início das provas, utilizando saco plástico e etiqueta,
a serem fornecidos pela Fundação Carlos Chagas exclusiva-
mente para tal fim.
5.16.1 Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo
candidato, antes de serem lacrados.
5.16.2 Os pertences pessoais lacrados serão acomodados em
local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova, onde de-
verão permanecer durante todo o período de permanência dos
candidatos no local de prova. A Fundação Carlos Chagas não
se responsabilizará por perda ou extravio de documentos, ob-
jetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de reali-
zação das provas, nem por danos neles causados.
5.17 Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados
e desligados até a saída do candidato do local de realização
das provas.
5.18 O candidato, ao terminar as provas, entregará ao fiscal a
Folha de Respostas e os Cadernos de Questões personalizados.
5.19 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrô-
nico, estatístico, visual ou grafológico ou por investigação poli-
cial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será
anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso.
5.20 Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora
do local e horário determinados.
5.21 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo
previsto para a aplicação das provas em virtude de afasta-
mento do candidato da sala de prova.
5.22 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos
autorais adquiridos, a Fundação Carlos Chagas não fornecerá
exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a insti-
tuições de direito público ou privado, mesmo após o encerra-
mento do Concurso Público. As questões da prova de Conheci-
mentos Específicos I e respectivas respostas consideradas
como certas serão divulgadas no endereço eletrônico
www.concursosfcc.com.br, em data a ser comunicada no dia
da aplicação da prova.

6. DO JULGAMENTO DAS PROVAS
6.1  DO JULGAMENTO DA PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS I
6.1.1  A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 100
(cem) pontos.
6.1.2 A prova será estatisticamente avaliada, de acordo com o
desempenho do grupo a ela submetido.
6.1.3 Considera-se grupo o total de candidatos presentes à prova.
6.1.4 Na avaliação da prova será utilizado escore padronizado,
com média igual a 50 (cinqüenta) e desvio padrão igual a 10 (dez).
6.1.5 A nota padronizada do candidato resultará da diferença
entre o seu escore bruto e a média do grupo, dividida pelo
desvio padrão da distribuição, multiplicada por 10 (dez) e
acrescida de 50 (cinqüenta).
6.1.6 Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver nota
padronizada igual ou maior que 60 (sessenta) e, simultanea-
mente, no mínimo 1 (um) acerto em cada um dos blocos apon-
tados no item 4.1.1 deste Edital, até 6 (seis) candidatos por
vaga. Respeitada essa condição, os empatados serão conside-
rados habilitados.
6.1.7 Os candidatos que não forem habilitados na forma do
item 6.1.6 serão excluídos do concurso.
6.2  DO JULGAMENTO DA PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS II
6.2.1 A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, considerando-se habilitado o candidato que obtiver
nota igual ou superior a 60 (sessenta).
6.2.2 A dissertação valerá 30 (trinta) pontos, as questões 40
(quarenta) pontos e a peça judicial 30 (trinta) pontos.
6.2.3 Na avaliação da Prova de Conhecimentos Específicos II,
será considerado o acerto das respostas dadas, segundo enten-
dimento predominante em doutrina e jurisprudência atuali-
zada, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo can-
didato, a fluência, a coerência da exposição e a correção gra-
matical e jurídica.
6.2.4 Serão consideradas como não-escritas as provas ou tre-
chos de provas que forem ilegíveis ou feitos a grafite.
6.2.5 Também serão consideradas não-escritas as respostas às
questões constituídas, exclusivamente, de texto constitucional,
de lei ou de regulamento.

7. DOS TÍTULOS
7.1  Concorrerão à contagem de pontos por títulos somente os
candidatos aprovados na forma do item 6.2 deste edital.
7.2  Serão considerados títulos os relacionados na Tabela
abaixo, limitados ao valor máximo de 5,0 (cinco) pontos,
sendo desconsiderados os demais.

7.4.2 Deverá ser apresentada uma procuração para cada candi-
dato, que ficará retida.
7.5 Os títulos a serem avaliados deverão ser entregues em fo-
tocópias autenticadas e discriminadas em relação específica,
sem rasuras ou emendas, identificada com nome do concurso,
o nome completo do candidato, o número do documento de
identidade, data e assinatura do candidato.
7.6 Somente serão avaliados os documentos dos quais
constem todos os dados necessários à sua perfeita avaliação e
relacionados com o conteúdo ocupacional do cargo.
7.7 Cada título será considerado somente uma vez.
7.8 Somente serão aceitos e avaliados os títulos que estiverem
de acordo com o especificado neste Edital.
7.9 Expirado o período de entrega dos títulos, não serão
aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hi-
pótese ou alegação.
7.10 Não serão recebidos e avaliados os títulos apresentados
fora do prazo, local e horário estabelecidos ou em desacordo
com o disposto neste Capítulo.
7.11 É vedada a pontuação de qualquer documento que não
preencher todas as condições previstas neste Capítulo.
7.12 Os títulos entregues pelos candidatos para fins de pon-
tuação poderão ser inutilizados decorrido o prazo de 120
(cento e vinte) dias contados da data da homologação do re-
sultado definitivo do Concurso.
7.13 Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ile-
galidade na obtenção dos títulos constantes da tabela apre-
sentada, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e,
comprovada a sua culpa, será excluído do concurso, ou terá
anulada a sua nomeação.

8. DA CLASSIFICAÇÃO
8.1 A nota final do candidato aprovado no concurso será igual
ao total de pontos obtidos pela somatória das notas das
provas de Conhecimentos Específicos I e Conhecimentos Espe-
cíficos II, acrescido dos pontos atribuídos aos títulos.
8.2 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem de-
crescente da nota final.
8.3 No caso de igualdade na Classificação Definitiva, terá pre-
ferência, sucessivamente, o candidato que tiver:
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último
dia de inscrição neste concurso público, na forma do disposto
no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal nº 10.741 de 01
de outubro de 2003;
b)  maior nota na prova de Conhecimentos Específicos II;
c)  maior nota na prova de Conhecimentos Específicos I;
d)  maior pontuação por títulos;
e)  maior idade
f) aprovação em Processo Seletivo de Estagiários da Procura-
doria Geral do Município de São Paulo instituído nos termos da
Portaria nº 31/2006 - PGM.G e comprovação de seu efetivo
exercício por no mínimo um ano, até a data do encerramento
das inscrições para este concurso.
8.4 O desempate será processado pela Fundação Carlos
Chagas.

9. DAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO
PAULO - DOC
9.1  A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM fará pu-
blicar, no DOC, oportunamente:
a)  inscrições indeferidas e deferidas;
b)  convocação dos candidatos que tiverem suas inscrições defe-
ridas, para prestação da prova de Conhecimentos Específicos I;
c) divulgação dos gabaritos da Prova de Conhecimentos Espe-
cíficos I;
d) lista de candidatos habilitados na prova de Conhecimentos
Específicos I, nos termos do item 6.1;
e) convocação para prestação da prova de Conhecimentos Es-
pecíficos II;
f) lista de candidatos habilitados na prova de Conhecimentos
Específicos II, nos termos do item 6.2;
g)  convocação para entrega de títulos;
h)  pontuação dos títulos e classificação prévia;
i) resultado dos recursos;
j)  classificação definitiva;
l)  comunicados que se fizerem necessários.
9.1.1  Para cada listagem de resultado publicada haverá uma
relação com todos os candidatos habilitados/aprovados (lista
geral) e outra com os candidatos habilitados/aprovados ins-
critos pela Lei nº 13.398/02 (lista específica).

10. DOS RECURSOS
10.1 Caberá recurso à Procuradoria Geral do Município - PGM:
a)  do indeferimento das inscrições e da omissão das inscri-
ções, dentro de 02 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte ao
da data da publicação. No caso de recurso pendente de análise
à época da realização das provas, o candidato participará con-
dicionalmente do concurso;
b)  da realização das provas de Conhecimentos Específicos I e II,
dentro de 01 (um) dia útil seguinte ao da data de sua realização;
c)  do gabarito da prova de Conhecimentos Específicos I, das
notas das provas de Conhecimentos Específicos I e II, dentro
de 02 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte ao da data das
respectivas publicações;
d)  dos pontos atribuídos aos Títulos e da classificação prévia,
dentro de 02 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte ao da
data da publicação.
10.2 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada
evento referido no item 10.1 deste Capítulo, devidamente fun-
damentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
10.3 Os recursos deverão ser entregues pessoalmente ou
através de procurador no Posto da Fundação Carlos Chagas,
em funcionamento na UNICSUL - Campus Liberdade - Rua
Galvão Bueno, 868 - Liberdade - Próximo ao Metrô São Joa-
quim - São Paulo/SP, das 10 às 16 horas (horário de Brasília).
10.3.1 Os recursos deverão ser digitados ou datilografados e
entregues em três vias (original e duas cópias), com capa, con-
tendo o nome do candidato, número de inscrição, número do
documento de identidade e nome do concurso. Cada questão
ou item deverá ser apresentado em folha separada com argu-
mentação lógica e consistente, com identificação do candidato.
10.3.2 Não serão aceitos recursos interpostos por via postal,
fac-símile (fax), telex, Internet, telegrama ou outro meio que
não seja o especificado neste Edital.
10.4 Os recursos devem ser redigidos em termos convenientes,
que apontem de forma clara as razões que justifiquem sua in-
terposição dentro do prazo legal.
10.5 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será
aceito, sendo considerada, para tanto, a data do protocolo.
10.6 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo desti-
nado a evento diverso do questionado.
10.7 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) da prova de Co-
nhecimentos Específicos I eventualmente anulada(s) será(ão)
atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, indepen-
dente de formulação de recurso.
10.8 O gabarito da prova de Conhecimentos Específicos I, di-
vulgado, poderá ser alterado, em função do resultado da aná-
lise de recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de
acordo com o gabarito oficial definitivo.
10.9 No caso de provimento de recurso interposto, poderá
haver, eventualmente, alteração da classificação inicialmente
obtida para uma classificação superior ou inferior, ou ainda,

poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver
o total de pontos mínimo exigido para aprovação.
10.10 A Procuradoria Geral do Município constitui única ins-
tância para recursos, sendo soberana em suas decisões. 10.11
O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver
acompanhado do respectivo instrumento de
mandato e da cópia reprográfica do documento de identidade
do procurador e do candidato.
10.12 A decisão do recurso será dada a conhecer, coletiva-
mente, através de publicação no DOC.
10.13 Os recursos interpostos em desacordo com as especifica-
ções contidas neste Capítulo não serão conhecidos.

11. DA NOMEAÇÃO E DA POSSE
11.1  A nomeação obedecerá, rigorosamente, à classificação
obtida pelo candidato, que será integrante da lista final de
classificação, a qual será publicada no DOC.
11.2  A nomeação será comunicada via correio, para o endereço
informado pelo candidato, sendo considerado desistente o can-
didato que não comparecer ao local indicado no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contados da data da publicação no DOC.
11.3  São requisitos para a posse:
11.3.1  ser brasileiro ou cidadão português a quem tenha sido
deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Fe-
deral 70.436/72;
11.3.2  ter completado 18 (dezoito) anos até a data do encer-
ramento das inscrições;
11.3.3  encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e
políticos;
11.3.4  ter boa conduta;
11.3.5  gozar de boa saúde física e mental e não ser portador
de deficiência incompatível com o exercício do cargo, con-
forme laudo expedido pelo órgão competente determinado
pela Prefeitura do Município de São Paulo;
11.4  Os candidatos deverão apresentar:
11.4.1  diploma ou documento que ateste ter colado grau em
Curso Superior de Direito em entidade oficial até a data da posse;
11.4.2  certidão de regularidade de inscrição na qualidade de
Advogado expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção de São Paulo, bem como declaração positiva ou nega-
tiva de aplicação de penalidade decorrente de processo admi-
nistrativo disciplinar;
11.4.3  atestado de antecedentes criminais e certidão dos dis-
tribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual e Militar Fe-
deral e Estadual, para fins de concurso, das Comarcas e Seções
Judiciárias onde o candidato residiu a partir de 18 anos de
idade;
11.4.4  no caso de o candidato ser ou ter sido servidor público,
certidão de exercício, da qual conste declaração positiva ou
negativa de aplicação de penalidade decorrente de processo
administrativo disciplinar;
11.4.5  Carta de Igualdade de Direitos (se cidadão português);
11.4.6  Cédula de Identidade;
11.4.7  Comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito);
11.4.8  Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Fí-
sicas - CPF;
11.4.9  Título de Eleitor e Comprovante de votação da última
eleição ou justificativa;
11.4.10  Certificado de Reservista ou Certificado de Alista-
mento Militar constando dispensa (para os candidatos com
idade inferior a 45 anos);
11.4.11  Laudo Médico de "APTO" a ser expedido pelo Depar-
tamento de Saúde do Servidor - DSS, da Secretaria Municipal
de Gestão - SMG;
11.4.12  O candidato inscrito como portador de deficiência su-
jeitar-se-á a exame médico específico e à avaliação para verifi-
cação da compatibilidade da deficiência de que é portador com
as atribuições do cargo.
11.4.12.1  No exame médico específico, não sendo configu-
rada a deficiência declarada, o título de nomeação pela lista
específica será tornado insubsistente, voltando o candidato a
figurar apenas pela lista geral de candidatos aprovados, obser-
vando-se a ordem de classificação desta.
11.4.12.2  No exame médico específico, sendo configurada a
deficiência declarada, e remanescendo dúvidas, poderá a co-
missão multidisciplinar específica determinar a realização de
avaliação prática, consistente no exercício de atividades ine-
rentes ao cargo, com as adaptações que se fizerem necessárias
conforme a deficiência do candidato.
11.4.12.3  Do resultado do exame médico específico caberá re-
curso, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do dia seguinte
ao da sua publicação, dirigido ao Diretor do Departamento de
Saúde do Servidor - DSS.
11.4.12.4  Da decisão da comissão multidisciplinar específica,
apenas na hipótese de não ter sido realizada a avaliação prá-
tica, caberá recurso fundamentado e documentado dirigido ao
titular da Secretaria responsável pela realização do concurso
público, no prazo de 3 (três) dias contados de sua publicação.
11.4.12.5  Será tornado sem efeito o título de nomeação do
candidato cuja deficiência for considerada incompatível com as
atribuições do cargo.
11.5  A PGM, no momento de recebimento dos documentos
para posse, afixará 1 (uma) foto 3x4 do candidato no Cartão
de Autenticação Digital - CAD e coletará a assinatura do candi-
dato e procederá à autenticação digital no cartão.
11.6  O documento especificado no item 11.4.1 deverá ser en-
tregue, obrigatoriamente, em cópia reprográfica acompanhada
do original, para ser vistada no ato da posse. Os documentos
que comprovem as especificações dos itens 11.3.1, 11.3.2,
11.3.3, 11.4.2, 11.4.3 e 11.4.4 deverão ser entregues em có-
pias reprográficas autenticadas ou cópias reprográficas acom-
panhadas dos originais, para serem vistadas no ato da posse.
11.7  Será analisado o acúmulo de cargos em consonância com
o disposto nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Fe-
deral, na redação que lhes foi conferida pela Emenda Constitu-
cional nº 19/98 (Reforma Administrativa), bem como o acú-
mulo de proventos com vencimentos na conformidade do § 10
deste artigo, acrescentado pela Emenda Constitucional nº
20/98 (Reforma Previdenciária), observando-se, também, o De-
creto Municipal nº 14.739/77.
11.8  A não apresentação dos documentos, na conformidade
deste edital, impedirá a formalização do ato de posse e tornará
insubsistente a nomeação e eliminará o candidato do concurso.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das
presentes instruções e a aceitação tácita das condições do
Concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas
normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar desco-
nhecimento.
12.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova
e/ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, em todos os
atos relacionados ao Concurso, quando constatada a omissão,
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a fi-
nalidade de prejudicar direito ou criar obrigação.
12.2.1 Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas
no item 12.2 deste Capítulo, o candidato estará sujeito a res-
ponder por Falsidade Ideológica de acordo com o artigo 299
do Código Penal.
12.2.2 A inexatidão das informações ou irregularidades nos
documentos, verificadas a qualquer tempo por ocasião da
posse, acarretará a nulidade da mesma nos termos do Decreto
nº 47.244, de 28 abril de 2006.
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TÍTULOS COMPROVANTES 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MÁXIMO 

A Doutor em Direito. 
Diploma registrado acompanhado 
do Histórico Escolar, expedidos até 
a data do término das inscrições. 

5,00 5,00 

B 
Mestre em Direito (desde que não seja pontuado 
o título de Doutorado) 

Diploma registrado acompanhado 
do Histórico Escolar expedidos até 
a data do término das inscrições. 

3,00 3,00 

C 
Especialização em nível de pós-graduação “lato 
sensu” com carga horária mínima de 360 horas, 
na área jurídica. 

Certificado acompanhado do 
Histórico Escolar, expedidos até a 
data do término das inscrições. 

1,50 1,50 

 TOTAL MÁXIMO DA TABELA  - 5,00 

7.2.1 Não serão aceitos protocolos dos documentos, os quais de-
verão ser entregues em cópia reprográfica autenticada em cartório.
7.2.2 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado
na alínea C, o candidato deverá comprovar que o curso de es-
pecialização foi realizado de acordo com as normas do Con-
selho Nacional de Educação.
7.2.3  Os documentos relacionados a cursos realizados no ex-
terior, 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.

7.3 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.
7.4 A entrega e a comprovação dos títulos serão de exclusiva
responsabilidade do candidato, inclusive na hipótese de se re-
ferirem a documentos arquivados em unidades da Prefeitura
do Município de São Paulo.
7.4.1 Será permitida a apresentação dos títulos por procurador,
mediante apresentação e entrega do competente mandato,
acompanhado de cópia autenticada de documento de identi-
dade do candidato e apresentação da cédula de identidade
(RG) do procurador.


