
 
 

 
                                                                                               
 
 
 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 OBJETIVAS E ESCRITAS  
 
 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém convoca todos os 

candidatos inscritos no Concurso Público, Edital nº 01/2009, para provimento de 

vagas de diversos cargos de seu quadro de pessoal para prestarem as provas 

Objetivas e Escritas, no dia 16 de agosto de 2009, de acordo com o local e o 

horário divulgado abaixo.  

1. Ao candidato só será permitida a participação nas provas Objetivas e 
Escritas, na respectiva data, horário e local constante neste Edital de 
Convocação ou nas informações disponibilizadas no endereço eletrônico 
www.institutocetro.org.br. 

1.2. Conforme disposto no Capítulo VIII- Da Prestação das Provas Escritas, item 
8.1.1. do Edital, além da cidade de Itanhaém, as provas objetivas serão 
realizadas em outras cidades da baixada santista, observando-se, dentro do 
princípio da razoabilidade, o endereço residencial, constante da ficha de 
inscrição do candidato,  resultando na tabela de distribuição abaixo. 
 

“8.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de 
lugares existentes nos colégios da cidade de Itanhaém - SP, o 
Instituto Cetro reserva-se do direito de alocá-los em cidades 
próximas da determinada para aplicação das provas, não assumindo, 
entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e 
alojamento desses candidatos.” 
 

Cidade de Prova Cidade de Origem dos Candidatos 
Guarujá Guarujá 

Itanhaém Itanhaém 
Itanhaém Outras Cidades 

Mongaguá Mongaguá 

Peruíbe Peruíbe / Itariri / Pedro de Toledo / Miracatu/ Iguape / Registro / Pariquera-Açú 

Praia Grande Praia Grande 

Santos Santos / São Paulo / Cubatão / São Bernardo / Santo André / Guarulhos/ Osasco / 
Campinas / Sorocaba / Diadema/ Mauá 

São Vicente São Vicente 
 

2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas Objetiva e Escritas, 
na respectiva data, horário e local constante neste Edital de Convocação ou nas 
informações disponibilizadas no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.  

3. O candidato deverá comparecer 1 (uma) hora antes do horário estabelecido para 
o fechamento dos portões (7h30 e/ou 13h30) portando documento de identidade no 
seu original, lápis e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  
3.1.Os portões serão fechados impreterivelmente às 8h30min (período da Manhã) e 
às 14h30 (período da Tarde), observado o horário oficial de Brasília/DF.  
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4. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas, exceto para o cargo 
de Procurador Jurídico, cuja duração será de 4 (quatro) horas. 
4.1. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de 
decorrida 1 (uma) hora contada a partir de seu efetivo  início, exceto para o 
cargo de Procurador Jurídico, que será de 2 (duas) horas. 
4.2.O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova 
levando o caderno de questões, que é de preenchimento facultativo, após 
decorridas 2 (duas) horas contadas a partir do seu efetivo início. 

5. O ingresso no local das provas só será permitido ao candidato que apresentar 
ORIGINAL de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de 
Identidade; Carteira e/ou cédulas de identidades expedidas 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 e etc.) e/ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma 
da Lei n.º 9.503/97).    

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

7. O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para a realização 
das provas no Edital nº 01/2009 do Concurso Público. 

 

 
Itanhaém, 01 de agosto de 2009. 

 
 
 
 

Sergio Alexandre Menezes 
Presidente da Comissão do Concurso 
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http://www.cetroconcursos.com.br/Concursos/Itanhaem_2009/Boletim/

