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5. Atuar junto aos órgãos públicos para disponibilizar em 
prol de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou trans-
tornos mentais:

A) inclusão na rede regular de ensino, observando-se as 
especificidades relativas às necessidades dos usuários;

B) capacitação e humanização dos profissionais de saúde e 
demais áreas responsáveis pelo atendimento;

C) descentralização do atendimento e inclusão no Sistema 
Único de Saúde;

D) acessibilidade plena às instalações públicas e privadas de 
uso comum, inclusive no que tange às unidades da Defensoria 
Pública;

E) transporte público adaptado;
F) espaços de convivência;
G) centros de atendimento especializado;
H) moradia supervisionada para dependentes de cuidados 

básicos desprovidos de vínculo familiar.
6. Atuar junto aos órgãos públicos para viabilizar em prol de 

pessoas portadoras de HIV/AIDS:
A) fornecimento dos medicamentos necessários;
B) capacitação e humanização dos defensores públicos e 

demais profissionais de áreas responsáveis pelo atendimento;
C) instalação de casas de apoio;
D) monitoramento da execução do Plano de Ação e Metas 

em DST-AIDS (PAM);
E) transporte público gratuito para o deslocamento ao local 

de tratamento;
F) orientação jurídica a portadores e familiares, inclusive 

sobre direitos previdenciários e assistenciais;
7. Estabelecer intercâmbio com técnicos do Sistema Único 

de Saúde (SUS) para auxiliar os Defensores Públicos em seu 
trabalho na área de saúde.

8. Participar ativamente das Conferências de Saúde.
9. Atuar pela plena efetivação do direito à saúde, buscando 

a ampliação do fornecimento de diagnósticos, tratamentos e 
medicamentos, a descentralização do atendimento especializa-
do, a ampliação do número de profissionais e leitos, a melhoria 
do atendimento e a criação de ouvidorias municipais de saúde, 
entre outras providências.

10. Cobrar maior atenção para problemas graves de 
saúde pouco abordados pelo Poder Público, como lipodistrofia, 
esclerose múltipla, traço falciforme, anemia falciforme e mal 
de Alzheimer.

11. Atuar pela criação de centros de atendimento a pessoas 
com dependência química dotados de suporte multidisciplinar 
especializado para as famílias.

12. Atuar pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS), modelo estabelecido constitucionalmente, contrapondo-
se às iniciativas que visem à terceirização dos serviços.

13. Garantir os direitos constitucionais sexuais e reproduti-
vos nas unidades de saúde, com a disponibilização de métodos 
conceptivos, contraceptivos cirúrgicos e de bloqueio.

6 – Habitação, Urbanismo, Conflitos Agrários e Meio 
Ambiente

1. Atuar, preferencialmente por via extrajudicial, na solução 
de conflitos decorrentes de violação ao direito à moradia, cidade 
e meio ambiente.

2. Promover a atuação coletiva na área de habitação, meio 
ambiente e outros segmentos importantes.

3. Buscar judicial e extrajudicialmente, no âmbito do direito 
à moradia:

A) a regularização fundiária de assentamentos precários ou, 
subsidiariamente, o reassentamento da população, combatendo 
a segregação socioespacial;

B) a implementação e o aumento de oferta de locação 
social;

C) a contenção de desmoronamentos de encostas em áreas 
de risco;

D) a efetivação da Política Nacional de Saneamento Básico;
E) a implementação de políticas públicas de financiamento 

de imóveis para a população carente;
F) o adequado controle da prática de remoções compul-

sórias.
4. Garantir a preservação do patrimônio histórico, cultural 

e ambiental.
5. Atuar pela ampliação do transporte público coletivo, nos 

termos do plano diretor.
6. Acompanhar as proposições de ordem urbanística do 

Poder Legislativo municipal que afetem a moradia, trabalho e 
circulação da população de baixa renda.

7. Acompanhar a atuação dos Conselhos Municipais de 
Política Urbana e Meio Ambiente.

8. Atuar para efetivar o controle social dos programas públi-
cos de habitação de interesse social.

9. Descentralizar a defesa dos direitos coletivos relacio-
nados à temática do Núcleo de Habitação, Urbanismo e Meio 
Ambiente, através do acionamento dos órgãos de execução das 
Defensorias Públicas Regionais.

10. Prestar assistência especializada aos movimentos socio-
ambientais.

11. Atuar em favor da acessibilidade e mobilidade urbana, 
notadamente na questão das praças de pedágio.

12. Zelar pela aplicação do Estatuto das Cidades e ações 
contra a degradação urbana (verticalização, irregularidades 
nas mudanças da Lei de Zoneamento, instalação de antenas de 
telefonia celular).

13. Atuar contra os impactos sociais e ambientais decorren-
tes de grandes empreendimentos viários, industriais e demais 
modalidades, realizando, dentre outras providências, análise 
de relatórios de estudo de impacto ambiental e de vizinhança.

14. Fortalecer o Núcleo Especializado de Habitação e Urba-
nismo, com ampliação do número de Defensores Públicos com 
dedicação exclusiva.

15. Atribuir ao Núcleo Especializado de Habitação e Urba-
nismo os assuntos concernentes ao meio ambiente urbano, por 
ocasião de conflitos entre direito à moradia e direito ao meio 
ambiente.

16. Atuar judicial e extrajudicialmente na tutela do meio 
ambiente, especialmente nas seguintes questões:

A) emissão de poluentes;
B) preservação e despoluição de aqüíferos e mananciais;
C) interrupção de queimadas e atendimento a pessoas 

prejudicadas em sua decorrência;
D) formulação de política compensatória de compatibiliza-

ção entre meio ambiente e comunidades locais;
E) manutenção do Código Florestal frente à especulação 

imobiliária e ao cultivo monocultor;
F) degradação causada por aterros sanitários e lixões;
G) descarte de resíduos industriais.
7 – Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito
1. Combater judicialmente a discriminação e garantir a 

efetivação de direitos de grupos vulneráveis e populações 
tradicionais do Estado (negros, egressos, ciganos, indígenas, 
quilombolas, caiçaras, população LGBT, profissionais do sexo e 
religiões de matriz africana), bem como, promover a integração 
da rede de atendimento a estes grupos.

2. Garantir a implementação de melhorias no ensino comu-
nitário infantil, fundamental, médio e pré-vestibular e estudar 
as possibilidades alternativas de ingresso efetivo no ensino 
superior, por meio de ações afirmativas, dos integrantes de 
grupos vulneráveis, bem como a ampla aplicação de legislação 
que torna obrigatória a presença de disciplina referente a cultura 
africana e indígena.

3. Intensificar a aproximação entre Defensoria Pública e 
movimentos sociais representantes de grupos sujeitos a dis-
criminação.

4. Elaborar proposta de Decreto regulamentador da Lei 
Estadual nº 10.948/2001.

1. Atuar para efetivação, intensificação e divulgação dos 
direitos previstos no Estatuto do Idoso.

2. Garantir atendimento prioritário ao idoso no âmbito da 
Defensoria Pública.

3. Elaborar minuta de contrato padrão de prestação de 
serviço pelas instituições de longa permanência do idoso.

4. Atuar junto aos órgãos públicos para disponibilizar em 
prol dos idosos:

A) maior número de geriatras;
B) atendimento prioritário na área de saúde;
C) programas habitacionais e de locação social;
D) áreas de lazer e cultura;
E) rede de proteção aos idosos com filhos dependentes 

químicos ou com qualquer necessidade especial;
F) Centros de Atendimento, Casas de Permanência (residên-

cias terapêuticas), Delegacias do Idoso e Casas Dia;
G) Unidades de Atendimento para idosos com deficiências;
H) Transporte público coletivo urbano e semi-urbano gra-

tuito.
5. Apoiar a criação de Conselhos do Idoso onde inexistentes.
6. Propiciar defesa aos idosos endividados por conta do 

empréstimo consignado.
3 – Situação Carcerária
1. Atuar pela criação de Centros de Penas Alternativas e 

Centrais de Atendimento a Egressos e Familiares.
2. Visitar periodicamente estabelecimentos prisionais, com 

o fim de garantir condições satisfatórias de aprisionamento, 
produzindo relatórios das atividades realizadas.

3. Assegurar a observância da exigência legal de equipe téc-
nica multidisciplinar no âmbito dos estabelecimentos prisionais.

4. Atuar no sentido de ampliação proporcional do número 
de estabelecimentos prisionais destinados às mulheres, com 
equipe técnica capacitada para o atendimento das especifici-
dades correlatas.

5. Fortalecer a atuação da Defensoria Pública na área de 
execução penal, proporcionando a assistência jurídica integral a 
presos, familiares e egressos.

6. Garantir os direitos inerentes à plena reintegração social 
dos egressos, mediante, inclusive, cooperação técnica de outros 
órgãos e entidades.

7. Apoiar a informatização e a digitalização dos processos 
de execução penal.

8. Disponibilizar defensores para atuação em mutirões de 
atendimento jurídico, sempre que necessário.

9. Divulgar amplamente os serviços prestados pela Defen-
soria Pública, em especial no âmbito da Secretaria de Segurança 
Pública e da Secretaria da Administração Penitenciária.

10. Adotar medidas tendentes a coibir violações de direitos 
humanos decorrentes do uso abusivo de algemas, bem como da 
utilização indevida de videoconferência.

11. Assegurar o direito do preso à proximidade familiar 
quando do cumprimento da pena, observando-se a distância 
mínima entre unidade prisional e município de origem, nos 
termos da Lei de Execução Penal.

12. Incrementar a atuação da Defensoria Pública nas fases 
da prisão e do inquérito policial.

4 – Infância e Juventude
1. Assegurar o bom funcionamento dos Conselhos Tutelares, 

no tocante a recursos humanos e materiais, participando da 
formação continuada dos conselheiros e estabelecendo canal 
permanente para encaminhamento de casos.

2. Atuar para a ampliação e qualificação das redes públicas 
municipais e estaduais, no tocante a capacitação de profis-
sionais, número de vagas, jornada escolar e localização das 
unidades de ensino.

3. Apoiar a criação de cursos profissionalizantes e progra-
mas de inserção no mercado de trabalho para adolescentes.

4. Garantir a efetividade da educação inclusiva, de acessibi-
lidade universal, assegurando transporte adequado e a presença 
de profissionais especializados no processo de aprendizagem de 
crianças com necessidade especiais.

5. Assegurar a todas as crianças e adolescentes usuários de 
substâncias psicoativas acesso a adequado tratamento ambula-
torial e hospitalar.

6. Pleitear a instalação de Varas da Infância e Juventude nas 
comarcas em que não houver.

7. Participar de análise conjunta com os demais órgãos do 
sistema de justiça sobre a implementação de rito processual 
que minimize a revitimização da criança vítima de violência 
(“depoimento sem dano”).

8. Atuar prioritariamente na área de Infância e Juventude, 
preferencialmente mediante atendimento direto por integrantes 
da instituição, promovendo a efetivação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e a responsabilização de agentes e órgãos que 
eventualmente desrespeitarem referido diploma legal.

9. Promover o combate a toda forma de violência contra 
criança e adolescente, inclusive no que tange à exploração 
sexual e comercial, fomentando a criação de sistema integrado 
de notificação de casos dessa natureza.

10. Participar de fóruns e conferências relativas ao Direito 
da Criança e do adolescente, visando à integração com as 
demais entidades e à realização de estudo, sistematização, 
divulgação e implementação do conjunto de diretrizes aprova-
das nesses eventos.

11. Assegurar o correto cumprimento das medidas socio-
educativas, preferencialmente em meio aberto, exigindo-se, 
nos casos de medida em meio fechado ou semiliberdade, a 
observância de condições mínimas legais para funcionamento 
do estabelecimento socioeducativo, critérios de classificação por 
gênero e faixa etária, bem como direito à proximidade familiar, 
através da regionalização dos programas de atendimento em 
internação e semiliberdade.

12. Zelar pelo correto procedimento de apreensão de 
adolescentes, no sentido de evitar a permanência indevida em 
Distritos Policiais, bem como de garantir a pronta defesa técnica, 
mediante o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública no 
prazo de 24 horas.

13. Garantir a defesa técnica dos adolescentes em proces-
sos administrativos disciplinares.

14. Assegurar o atendimento especializado a adolescentes 
infratores com deficiência em unidades de internação.

15. Atuar junto ao Poder Público para a criação de pro-
gramas de acompanhamento de egressos de unidades de 
internação.

16. Atuar junto aos órgãos públicos para garantir que a 
criança e o adolescente tenham a plena efetivação do seu direito 
de prioridade no atendimento na rede pública de saúde.

17. Atuar pela implantação dos CAPSAD (Centro de Atendi-
mento Psicossocial Álcool e Drogas) e CAPS Infantil, conforme 
os critérios definidos pela normativa do Ministério da Saúde.

18. Garantir assistência jurídica voltada ao respeito à 
convivência familiar e comunitária de crianças abrigadas e/ou 
em processo de adoção e seus familiares, inclusive por meio de 
visitas aos equipamentos.

19. Auxiliar a integração operacional dos diversos órgãos 
envolvidos no atendimento de crianças e adolescentes, em 
especial daqueles que estejam em situação de risco e sujeitos 
à negligência.

5 – Direitos Humanos, Saúde, e Pessoas com Deficiência
1. Disponibilizar material legislativo e doutrinário referente 

aos temas de direitos humanos no Portal da Defensoria Pública.
2. Atuar no combate à violência policial, com especial aten-

ção aos chamados “crimes de maio”.
3. Acompanhar, fiscalizar e exigir a implementação das 

propostas aprovadas em Conferências de Direitos Humanos.
4. Aprimorar a atuação nas temáticas de meio ambiente e 

defesa do consumidor.

do coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em 
formulário próprio.

1.4 A identificação especial será exigida, também, do 
candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto 
à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do 
documento.

2. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso 
Público – o que é de interesse público e, em especial, dos 
candidatos, será solicitada, quando da aplicação das provas, a 
autenticação digital da Folha de Respostas personalizada. Se, 
por qualquer motivo, não for possível a autenticação digital, 
o candidato deverá apor sua assinatura, em campo específico, 
por três vezes.

2.1 A autenticação digital (ou assinaturas) dos candidatos 
na Folha de Respostas visa a atender o disposto no item 114 do 
Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais.

3. É importante, mas não obrigatório, levar o Cartão Infor-
mativo, se houver recebido, no dia da prova, pois este contém 
dados necessários para melhor orientação do candidato, a exem-
plo, o endereço do local em que fará prova, o número da sala, 
horário de abertura e fechamento dos portões e etc.

IV – MATERIAL
1. Todos os candidatos deverão levar caneta esferográfica 

de material transparente, de tinta preta, lápis preto nº 2 e 
borracha.

2. Os deficientes visuais (cegos) deverão levar, no dia da 
aplicação das provas, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-
se de soroban.

V – OUTRAS DISPOSIÇÕES
1. O candidato deverá consultar o site www.concursosfcc.

com.br no primeiro dia útil subsequente à aplicação da prova, 
para tomar conhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divul-
gação das questões da Prova Objetiva, dos Gabaritos e/ou dos 
Resultados.

2. Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que 
estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico 
ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, smartphone, 
receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem 
como protetores auriculares e que for surpreendido em comuni-
cação com outras pessoas ou utilizando-se de quaisquer outros 
recursos não permitidos.

2.1 Por medida de segurança os candidatos deverão manter 
as orelhas visíveis à observação dos fiscais de sala durante a 
prova.

3. Os pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, 
sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, equipamentos ele-
trônicos, como os indicados no item 2 deste Capítulo, deverão 
ser lacrados antes do início da prova, utilizando saco plástico 
e etiqueta fornecidos pela Fundação Carlos Chagas, no dia da 
prova, exclusivamente para tal fim.

3.1 O candidato que estiver portando equipamento eletrô-
nico como os indicados no item 3 deste Capítulo deverá desligar 
o aparelho antes do início da prova.

3.2 Os pertences pessoais lacrados serão acomodados em 
local indicado pelos fiscais de sala durante todo o período de 
permanência dos candidatos no local de prova. Ao término das 
provas o candidato poderá levar o saco plástico contendo os 
seus pertences. A Fundação Carlos Chagas não se responsabili-
zará por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipa-
mentos eletrônicos ocorrido no local de realização das provas, 
nem por danos neles causados.

4. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados 
e desligados até a saída do candidato do local de realização 
da prova.

5. Na Primeira Prova Escrita - Objetiva o candidato deverá 
assinalar as respostas na Folha de Respostas personalizada, 
único documento válido para a correção da prova. O preenchi-
mento 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 
personalizado. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha 
de Respostas por erro do candidato.

5.1 O candidato será o único responsável pelos prejuízos 
advindos de marcações incorretas na Folha de Respostas.

5.2 O candidato deverá assinar no campo específico e 
preencher os alvéolos, na Folha de Respostas, com caneta esfe-
rográfica de material transparente de tinta preta ou reforçá-los 
com grafite na cor preta, caso a marcação se dê com esferográ-
fica de outra cor.

5.3 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 desempe-
nho do candidato.

5.4 Não será computada questão com emenda ou rasura, 
ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.

6. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais 
impressos nas Folhas de Respostas e no Caderno de Questões, 
em especial seu nome, número de inscrição e número do docu-
mento de identidade.

7. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, 
juntamente com as Folhas de Respostas, o Caderno de Questões 
personalizado.

8. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos 
autorais adquiridos não será fornecido exemplares dos Cadernos 
de Questões a candidatos ou a instituições de direito público 
ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público.

Comunicado
PLANO ANUAL DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – 

2009/2011
Aprovado pelo Conselho Superior, nos termos do art. 31, 

XIX, da LC nº 988/06, nos autos do processo CSDP nº 1060/09
METAS POR ÁREA TEMÁTICA
1 – Defesa da Mulher
1. Oferecer tratamento sigiloso, personalizado, humanizado 

e especializado – com atendimento multidisciplinar – à mulher 
vítima de violência.

2. Disponibilizar profissionais para capacitação de Defen-
sores Públicos e demais servidores que realizam atendimento à 
mulher em temas de gênero e violência doméstica, incluindo a 
mulher em situação de rua.

3. Buscar parcerias para ampliar a rede de proteção às 
mulheres vítimas de violência e apoiar a criação de Conselhos 
Municipais de Defesa da Mulher.

4. Adotar medidas para garantir cota e cadastro de vagas 
em unidades de habitação popular para mulheres vítimas de 
violência, com previsão de cláusulas que determinem que o 
imóvel deva permanecer com a mulher em caso de separação.

5. Atuar, em defesa da vítima, nos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, e participar do movimento 
pela ampliação desses Juizados em todo o Estado.

6. Exigir a criação de abrigos, com atendimento integral 
e especializado, para o acolhimento de mulheres e crianças 
vítimas de violência doméstica.

7. Criar e divulgar banco de dados sobre violência contra 
a mulher.

8. Criar grupos para atendimento e acompanhamento de 
homens agressores.

9. Atuar para ampliar o número de Delegacias de Defesa da 
Mulher, com atendimento por meio de profissionais capacitados 
e em horário ininterrupto.

10. Garantir, judicial e extrajudicialmente, os direitos sexu-
ais e reprodutivos.

11. Atuar pela descriminalização do aborto.
12. Ampliar convênio com o Governo Federal em prol do 

Núcleo Especializado de Defesa da Mulher.
2 – Idoso

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, nos 
termos do disposto na Lei Complementar Estadual nº 988, de 9 
de janeiro de 2006 e na Deliberação CSDP nº 10, de 30 de junho 
de 2006, em sua redação consolidada, Convoca os candidatos 
inscritos no IV Concurso Público de Provas e Títulos ao Ingresso 
na Carreira de Defensor Público do Estado de São Paulo a 
prestarem a Primeira Prova Escrita - Objetiva de acordo com as 
seguintes orientações:

I – DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO DA PROVA E NÚMERO DE 
QUESTÕES

Data: 01/08/2010 (Domingo)
PRIMEIRA PROVA ESCRITA - OBJETIVA
PERÍODO: MANHÃ (Horário Local)
Horário de Apresentação: 8h
Horário de Fechamento dos Portões: 8:30h
Duração das Provas Objetiva: 4h
Nº de Questões: 88 (Oitenta e oito)
1. Não será permitida a saída de candidato do local de 

realização da prova antes de completada 1 (uma) hora do seu 
início por motivo de segurança.

II. LOCAIS DE PROVA
1. A prova será realizada na Cidade de São Paulo – SP.
2. Além da presente convocação os candidatos serão 

informados quanto ao local e horário de realização da prova 
por meio do Cartão Informativo que será enviado por e-mail e 
estará disponível no site www.concursosfcc.com.br da Fundação 
Carlos Chagas.

2.1 Ao candidato só será permitida a realização da Primeira 
Prova Escrita – Objetiva na respectiva data, no local e no horário 
definido na presente convocação, no Cartão Informativo, no site 
da Fundação Carlos Chagas e nas listas afixadas na Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo.

3. O candidato deverá receber o Cartão Informativo por 
e-mail, no endereço eletrônico informado no ato da inscrição, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atuali-
zação de seu correio eletrônico.

3.1 Não serão encaminhadas informações do local de prova 
a candidatos cujo endereço informado no Formulário de Inscri-
ção esteja incompleto ou incorreto.

3.2 A Fundação Carlos Chagas e a Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo não se responsabilizam por informações 
de endereço incorretas, incompletas ou por falha na entrega 
de mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico 
incorreto ou por problemas no provedor de acesso do candidato 
tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, 
eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem 
técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Funda-
ção Carlos Chagas para verificar as informações que lhe são 
pertinentes.

4. O candidato que não receber por e-mail o Cartão 
Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação da 
prova, deverá:

a) entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Can-
didato – SAC, da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 
3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas 
(horário de Brasília); ou

b) consultar o site www.concursosfcc.com.br da Fundação 
Carlos Chagas.

4.1 A comunicação feita por intermédio de e-mail é mera-
mente informativa, não desobrigando o candidato do dever de 
acompanhar as disposições previstas no Edital de Abertura de 
Inscrições, no presente Edital de Convocação e no site www.
concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas.

5 Caso haja inexatidão na informação relativa à condição 
de portador de deficiência, o candidato deverá entrar em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da 
Fundação Carlos Chagas com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência da data de realização da prova, pelo 
telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias 
úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília).

5.1 O candidato que não entrar em contato com o Serviço 
de Atendimento ao Candidato – SAC, no prazo mencionado, 
será o único responsável pelas consequências advindas de sua 
omissão.

6. Na hipótese de o nome do candidato não constar nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova de que trata este 
Edital, a Fundação Carlos Chagas, no dia da realização da prova, 
procederá a inclusão condicional do candidato, com o preen-
chimento de formulário específico mediante a apresentação do 
comprovante de recolhimento do valor da inscrição ou boleto 
bancário com comprovação de pagamento. A inclusão ficará 
sujeita ao estabelecido no item 62 e subitens 62.1 e 62.2, do 
Edital de Abertura de Inscrições.

6.1 Não serão aceitas as solicitações de inclusão de cadas-
tro, cujo pedido de isenção ou de redução de pagamento do 
valor de inscrição fora julgado improcedente.

6.2 Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova 
fora da data, local e horário determinados.

7. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
O candidato não poderá alegar desconhecimentos acerca da 
data, local e horário de realização da prova como justificativa 
de sua ausência.

7.1 O não comparecimento à prova, qualquer que seja o 
motivo alegado, caracterizará desistência do candidato e resul-
tará em sua eliminação no Concurso Público.

8. Na Primeira Prova Escrita – Objetiva não será permitida 
consulta à legislação, doutrina e jurisprudência.

9. Eventuais erros de digitação verificados no Cartão Infor-
mativo enviado ao candidato ou erros observados nos docu-
mentos impressos entregues ao candidato no dia de realização 
da prova, quanto a nome, número de documento de identidade, 
sexo, data de nascimento, etc, deverão ser retificados por meio 
do site www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas 
de acordo com as instruções constantes na página do presente 
Concurso, até o terceiro dia subsequente à aplicação da prova.

9.1 O candidato que não solicitar as correções dos dados 
pessoais nos termos do item 9 deste Capítulo deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.

9.2 O atendimento às alterações solicitadas estará sujeito à 
análise de viabilidade.

10. O envio do Cartão Informativo dirigido ao candidato, 
ainda que extraviado ou por qualquer motivo não recebido, 
não desobriga o candidato do dever de consultar as disposições 
previstas no presente Edital de Convocação.

III – IDENTIFICAÇÃO
1. Somente será admitido na sala de prova o candidato que 

estiver portando documento de identidade original que bem o 
identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedi-
das pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Arma-
das, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de 
Lei Federal, valem como documento de identidade, a exemplo 
das carteiras da OAB, CREA, CRM, CRC, etc.; Certificado de 
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na 
forma da Lei nº 9.503/97).

1.1 Não serão aceitos protocolos nem cópias dos docu-
mentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros 
documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive 
carteira funcional de ordem pública ou privada.

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

1.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, 
no dia de realização das provas, documento de identidade origi-
nal, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
boletim ou documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião 
em que será submetido à identificação especial, compreenden-
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