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3. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:

PO = Na x 10
  Tq
Onde:

PO = Nota da prova objetiva
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova

4. Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota (PO) igual ou superior a 5 (cinco) pontos.

5. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
VI - DA PRESTAÇÃO DA PROVA

1. A aplicação da Prova está prevista para o dia 20.07.2008. 

2. A confi rmação da data e as informações sobre horários e locais será divulgada oportunamente, através de Edital de Convocação 
para a Prova e Cartões de Convocação, que serão encaminhados aos candidatos pelos Correios.

2.1. A comunicação feita pelos Correios não tem caráter ofi cial, sendo meramente informativa. O candidato deverá acompanhar pelo 
Diário da Justiça Eletrônico (DJE), caderno 1, Seção VII, no site: www.dje.tj.sp.gov.br, a publicação do Edital de Convocação para Prova, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2.2. O candidato que não receber o cartão de convocação até três dias antes da aplicação da prova, poderá entrar em contato com o 
Disque VUNESP, através do telefone (0xx11) 3874 6300, nos dias úteis, das 8 às 20 horas, ou consultar o site www.vunesp.com.br.

3. Ao candidato só será permitida a realização da prova na respectiva data e no local constantes no Edital de Convocação, no Cartão 
de Convocação e no site da Fundação VUNESP.

4. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.

4.1. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como justifi cativa de sua ausência. 

4.2. O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação 
do concurso.

5. Os eventuais erros de digitação, verifi cados no Cartão de Convocação enviado ao candidato, quanto a nome, número de 
documento de identidade, sexo, data de nascimento, endereço etc, deverão ser corrigidos somente no dia e no local da prova com 
questões objetivas, em formulário específi co.

6. Somente será admitido à sala de prova o candidato que apresentar documento original que bem o identifi que como: Carteiras e/ou 
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Públicas, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar e pelo Ministério 
das Relações Exteriores; Carteiras Profi ssionais, fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classes, que por Lei Federal valem como 
documento de identidade, como por exemplo, as do CREA, OAB, CRM etc; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografi a) na forma da Lei nº. 9.503 de 16.09.1997.

6.1. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza, a identifi cação do candidato.

6.2. Não será aceita Carteira Funcional que não possua validade como documento de identidade.

7. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfi ca de tinta azul ou preta, lápis preto nº 2 e 
borracha, pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o início da prova.

7.1. Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda 
que legível.

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova após 1 (uma) hora do seu início, levando apenas a tira de 
gabarito para futura conferência.

8.1. O caderno de questões será entregue apenas para os candidatos que se retirarem do local 2 (duas) horas após o início das 
provas.

8.2. A prova com questões objetivas estará disponibilizada no site www.vunesp.com.br .

9. Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido;
b) não comparecer ao local da prova seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar documento de identidade que bem o identifi que;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal ou, antes de decorrida uma hora do início da prova;
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, calculadoras ou impressos não 

permitidos;
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (pagers, celulares, etc);
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