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saneantes domissanitários, cosméticos, produtos de higiene 
pessoal, perfumes e correlatos.

45 Lei 10.307, de 6 de maio de 1999, que dispõe sobre 
novos estabelecimentos de comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos.

46 Lei 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que altera a Lei 
6.360, de 23 de setembro de 1976, dispõe sobre a vigilância 
sanitária e dá outras providências correlatas.

47 Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária.

48 Decreto 12.479, de 18 de outubro de 1978, aprova 
Norma Técnica Especial relativa às condições de funcionamento 
de estabelecimentos sob responsabilidade de médicos, dentistas, 
farmacêuticos, químicos e outros.

49 Lei 10.083, de 23 de setembro de 1998, que dispõe sobre 
o Código Sanitário do Estado.

Anexo I
Regiões
Destinação dos Cargos
Nº de cargos de médico
Local de Inscrição
Nível Central - São Paulo
Centro de Vigilância Epidemiológica
05
Centro de Vigilância Sanitária
09
Av. Dr. Arnaldo, 351 - 6º andar -São Paulo - SP
Santo André
Grupo de Vigilância Epidemiológica VII - Santo André - 

município de Santo André
01
Grupo de Vigilância Sanitária VII - Santo André - município 

de Santo André
02
Rua Dr. Cesário Mota, 351 - Centro - Santo André - SP
Mogi das Cruzes
Grupo de Vigilância Epidemiológica VIII - Mogi das Cruzes - 

município de Mogi das Cruzes
02
Grupo de Vigilância Sanitária VIII - Mogi das Cruzes - muni-

cípio de Mogi das Cruzes
02
Rua Ezelino da Cunha Glória, S/N, Jd. Marica, Bairro Rodeio 

- Mogi das Cruzes - SP
Franco da Rocha
Grupo de Vigilância Epidemiológica IX - Franco da Rocha - 

município de Franco da Rocha
01
Grupo de Vigilância Sanitária IX - Franco da Rocha - municí-

pio de Franco da Rocha
01
Avenida dos Coqueiros s/nº, Centro Franco da Rocha - SP
Osasco
Grupo de Vigilância Epidemiológica X - Osasco - município 

de Osasco
01
Rua Presidente Castelo Branco, nº 126 - Centro - Osasco - SP
Araçatuba
Grupo de Vigilância Epidemiológica XI - Araçatuba - muni-

cípio de Araçatuba
01
Rua Oscar Rodrigues Alves, nº 1296 - 2º Andar - VL Men-

donça - Araçatuba - SP
Araraquara
Grupo de Vigilância Epidemiológica XII - Araraquara - muni-

cípio de Araraquara
01
Grupo de Vigilância Sanitária XII - Araraquara - município 

de Araraquara
02
Av. Espanha, nº 188 - 4º Andar Centro - Araraquara - SP
Assis
Grupo de Vigilância Epidemiológica XIII - Assis - município 

de Assis
01
Grupo de Vigilância Sanitária XIII - Assis - município de Assis
02
Rua Quintino Bocaiúva, nº 289 - Assis - SP
Barretos
Grupo de Vigilância Epidemiológica XIV - Barretos - muni-

cípio de Barretos
01
Grupo de Vigilância Sanitária XIV - Barretos - município 

de Barretos
01
Av. 21, nº 1238 - Barretos - SP
Bauru
Grupo de Vigilância Epidemiológica XV - Bauru - município 

de Bauru
02
Rua Quintino Bocaiúva, 5-45 - Altos da Cidade - Bauru - SP
Botucatu
Grupo de Vigilância Epidemiológica XVI -Botucatu - muni-

cípio de Botucatu
01
Grupo de Vigilância Sanitária XVI - Botucatu - município 

de Botucatu
01
Av. Santana, nº 323 - Centro - Botucatu - SP
Campinas
Grupo de Vigilância Epidemiológica XVII - Campinas - muni-

cípio de Campinas
01
Grupo de Vigilância Sanitária XVII - Campinas - município 

de Campinas
02
Av.Orozimbo, nº 75 - Campinas - SP
Franca
Grupo de Vigilância Epidemiológica XVIII - Fanca - município 

de Franca
01
Grupo de Vigilância Sanitária XVIII - Franca - município 

de Franca
01
Rua Wilson Sabio de Melo, nº 1833 - Franca - SP
Marília
Grupo de Vigilância Epidemiológica XIX - Marília - município 

de Marília
02
Rua XV de Novembro, nº 1151 - Centro- Marília - SP
Piracicaba
Grupo de Vigilância Epidemiológica XX - Piracicaba - muni-

cípio de Piracicaba
02
Rua do Trabalho, nº 602 - Vila Independência - Piracicaba 

- SP
Presidente Prudente
Grupo de Vigilância Epidemiológica XXI - Presidente Pru-

dente - município de Presidente Prudente
01
Grupo de Vigilância Sanitária XXI - Presidente Prudente - 

município de Presidente Prudente
01
Av. Cel. José Soares Marcondes, nº 2357 - Presidente 

Prudente - SP
Presidente Venceslau
Grupo de Vigilância Epidemiológica XXII - Presidente Ven-

ceslau - município de Presidente Venceslau
01
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São Paulo, EPU, 1981

5 - Calendário de Vacinação para Crianças - 2008 (em 
formato pdf) http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/imuni/imu-
calen04.htm

6 - Código de ética médica - http://www.cremesp.com.
br/ - Resolução CFM nº 1.246, de 8 de janeiro de 1988 - Diário 
Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, 26 jan. 1988. 
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pdf

9 - Filho N.A., O conceito de saúde e a vigilância sanitária: 
Notas para a compreensão de um conjunto organizado de 
práticas de saúde, documento elaborado para discussão no I 
Seminário Temático Permanente da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, Brasília, DF 2000.

10 - Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado 
da Saúde. Coordenadoria de Controle de Doenças. Centro de 
Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac”. Norma 
técnica do programa de imunização. São Paulo: 2008. ftp://ftp.
cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/imuni/imuni08_ntprog.pdf

11 - Junior R.F.M, O Direito à Saúde e a Vigilância Sanitária, 
http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br, 2010.

12 - Legislação básica do SUS Norma Operacional Básica 
do Sistema Único de Saúde - Publicada de D.O.U. de 6/11/1996 
- http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/nob96.pdf - Lei 
8080 de 19 de setembro de 1990. http://portal.saude.gov.br/
portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf - Lei 8.142 de 28 de dezembro 
de 1990 - http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.
pdf

13 - Luna, Expedito JA. A emergência das doenças emer-
gentes e reemergentes no Brasil. Rev. Bras. de Epidemiolo-
gia;5(3):229-243, dez 2002;

14 - MacMahon B., Trichoupoulos D. Epidemiology : prin-
ciples and methods, Boston: Little. Brown & Co. 2nd. Ed.,1996;

15 - Medronho, Roberto de Andrade et al. Epidemiologia, 2ª 
Edição. São Paulo: Editora Atheneu, 2009

16 - Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em 
Saúde- http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.
cfm?id_area=1498/ e Centro de Vigilância Epidemiologia “Prof. 
Alexandre Vranjac” http://www.cve.saude.sp.gov.br/

17 - Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de 
vigilância epidemiológica,. 7. ed. , Brasília Ministério da Saúde, 
2009. Disponível em arquivo digital formato PDF. .Acessado em: 
10/03/2010.

18 - Rothman, K.J., Greenland, S. Modern Epidemiology. 
Philadelphia: Lippincott-Raven, 2nd. Ed, 1998,

19 - Rouquayrol, M.Z. e Almeida Filho, N. Epidemiologia e 
Saúde. Rio de Janeiro: MEDSI, 6ª edição. 2000.

20 - Ruy Laurenti ,M. Helena P. de Mello Jorge, Maria Lúcia 
Lebrão e Sabina Léa Davidson Gotlieb - Estatísticas de Saúde,2ª 
edição revisada e atualizada,Editora Pedagógica e Universitária 
Ltda-

21 - Ruy Laurenti e M. Helena P. de Mello Jorge, O Atestado 
de Óbito - Centro Brasileiro de Classificação de Doenças (MS/
USP/OPAS/OMS), Série Divulgação, no. 1, 4a. Edição, São Paulo, 
2002.

22 - Santos N, Saúde e ambiente no processo de desenvol-
vimento, HTTP//www.scielosp.org, 2010.

23 - Secretaria de Estado da Saúde/SP. Resolução SS-20, de 
22 de fevereiro de 2006: Lista Estadual de Doenças e Agravos 
de Notificação Compulsória. http://www.cve.saude.sp.gov.br/
htm/Cve_list.htm

24 - Silva Jr. Jarbas B., Editorial: A nova face da vigilância 
epidemiológica, Epidemiologia e Serviços de Saúde / SVS, Brasí-
lia: MS, vol. 12, nº 1 jan-mar 2003, p 5-6

25 - Teixeira C.F, Promoção e vigilância da saúde no con-
texto da regionalização da assistência à saúde no SUS. HTTP//
WWW.scielosp.org, 2010.

26 - Teutch, Steven M., Churchill R. Elliot. Principles and 
practice of public health. 2ª Ed., New York: Oxford University 
Press, 2000.

27 - Vigilância Ambiental - http://portal.saúde.gov.br/portal/
saude/profissional/area.cfm?id_area=975, 2010

28 - Waldman, Eliseu Alves. Vigilância em Saúde Pública, 
volume 7: Editora Fundação Petrópolis Ltda, 1998. Disponível 
em arquivo digital no formato PDF. http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/saude_cidadania_volume07.

29 International Health Regulations (2005). Disponível em 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-sp.
pdf. Acessado em 15/03/2010.

30 Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que dispõe sobre 
as diretrizes nacionais para o saneamento básico e alterações.

31 Decreto 5.440, de 4 de maio de 2005, que dispõe sobre 
os procedimentos do controle de qualidade da água, institui 
mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao 
consumidor sobre a qualidade da água para o consumo humano.

32 Resolução RDC 306, de 7 de dezembro de 2004, que 
dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde.

33 Portaria GM/MS nº 1.168, de 15 de junho de 2004, que 
institui a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença 
Renal a ser implantada em todas as unidades federativas.

34 Resolução RDC 154, de 15 de junho 2004, que estabe-
lece Regulamento Técnico para o funcionamento dos serviços 
de diálise.

35 Portaria GM/MS 3.998, de 9 de dezembro, que dispõe 
sobre o Regulamento Técnico das atividades de transplante.

36 Portaria CVS 3, de 22 de janeiro de 2008, que dispõe 
sobre o Sistema de Informação dos serviços hemoterápicos.

37 Decreto 3.990, de 30 de outubro de 2001, que dispõe 
sobre coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplica-
ção do sangue e derivados, atualizado pelo Decreto 50.45 de 
08/04/2004.

38 Lei 10.205, de 21 de março de 2001, que regulamenta o 
§ 4º do artigo 199 da Constituição Federal.

39 Portaria M.T.E., de 11 de novembro de 2005, que dispõe 
sobre a Norma Regulamentadora nº 32.

40 Resolução CONAMA 358, de 29 de abril de 2005, que 
dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos 
serviços de saúde.

41 Resolução RDC 306, de 7 de dezembro de 2004, que 
dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços saúde.

42 Resolução RDC 189, de 18 de julho de 2003, que dispõe 
sobre a regulamentação dos procedimentos de análise, avaliação 
e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde 
no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

43 Resolução RDC 278, de 22 de setembro de 2005, aprova 
as categorias de alimentos e embalagens dispensados e com 
obrigatoriedade de registro.

44 Resolução RDC 128, de 5 de setembro de 2002, que dis-
põe sobre a obrigatoriedade de autorização de funcionamento 
de empresa, fabricantes e importadores de matérias-primas, 
insumos e componentes destinados à fabricação dos produtos 

46.5 - perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
47 - Não haverá segunda chamada para a prova seja qual 

for o motivo alegado.
48 - Em hipótese alguma haverá vista de prova.
49 - Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão 

de nota, no prazo de 3 dias úteis, contados a partir da data de 
publicação do Resultado da Prova de Conhecimentos Gerais e 
Específicos no Diário Oficial do Estado.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
50 - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de 

documentação, ainda que verificadas posteriormente, eliminará 
o candidato do concurso, anulando-se todos os atos decorrentes 
da inscrição, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, civil e criminal, aplicadas à falsidade da declaração.

51 - A comunicação feita por intermédio do Correio não 
tem caráter oficial, sendo meramente informativa. O candidato 
deverá acompanhar pelo Diário Oficial do Estado a publicação 
dos editais referentes ao concurso.

52 - A inscrição implicará no conhecimento das presentes 
instruções e no compromisso de aceitação das condições refe-
rentes ao concurso.

53- As inscrições que não obedecerem as regras contidas 
no presente edital, serão indeferidas e publicadas no Diário 
Oficial do Estado.

54 - Na hipótese de anulação de questões, os pontos res-
pectivos serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram 
a prova correspondente.

55 - Os nomeados deverão sujeitar-se às finalidades especí-
ficas de trabalho, exercer suas funções nos diferentes locais das 
Unidades, de acordo com as escalas e dentro dos horários esta-
belecidos que poderão variar para os períodos diurnos, noturnos, 
intermediários, mistos ou na forma de revezamento, conforme a 
necessidade da Unidade.

56 - O Gabarito Oficial será divulgado juntamente com o 
Resultado da Prova de Conhecimentos Gerais e Específicos, em 
atendimento a Lei nº 10.870 de 10, publicada no Diário Oficial 
do Estado de 11.09.01.

57 - O candidato não poderá solicitar sua transferência 
para outra Unidade, antes de decorrido o prazo de 24 meses 
de exercício.

PROGRAMA
I - Conhecimentos Gerais
1- Sistema Único de Saúde (SUS)
2 - Indicadores de saúde gerais e específicos
3 - Situação de Saúde no Brasil e, particularmente, no 

Estado de São Paulo
4 - Preenchimento da declaração de óbito
5 - Ética médica
II - Conhecimentos Específicos
1- Epidemiologia
1.1 - Bases conceituais da epidemiologia
1.2 - Medidas de freqüência, de associação e de impacto,
1.3 - Epidemiologia descritiva:
1.3.1 - Pessoa,
1.3.2 - Lugar- Noções de geoprocessamento,
1.3.3 - Tempo - Epidemias e endemias
a) Tipos de Epidemias
b) Curvas epidêmicas
c) Técnica de identificação de epidemia- Diagrama de 

controle
1.4 - Epidemiologia analítica: principais usos, desenhos, 

vantagens e limitações
a) Estudos de caso
b) Estudos ecológicos
c) Estudos transversais
d) Estudos de caso-controle
e) Estudos de coorte
f) Estudos experimentais - ensaios clínicos e comunitários
2 - Epidemiologia das doenças transmissíveis
2.1 - Bases biológicas da Epidemiologia das DoençasTrans-

missíveis;
2.2 - Teoria da causalidade;
2.3 - Conceito e dinâmica da transmissão;
2.4 - Fontes de dados;
3 - Vigilância epidemiológica
3.1 - História e conceitos de vigilância epidemiológica
3.2 - Sistema de vigilância epidemiológica
3.3 - Vigilância Epidemiológica das doenças de notificação 

compulsória
3.4 - Regulamento Sanitário Internacional
3.5 - Planejamento em vigilância epidemiológica
3.6 - Fontes de dados da vigilância
3.7 - Sistemas de Informação
3.8 - Etapas da investigação de surtos e epidemias
3.9 - Análise em VE
3.10 - Avaliação da investigação epidemiológica
3.11 - Avaliação de sistema de vigilância epidemiológica
3.12 - Programa de controle da Tuberculose
3.13 - Programa de controle da Hanseníase
3.14 - Programa de controle das DST/AIDS
3.15 - Programa de controle das Hepatites
3.16 - Doenças emergentes e reemergentes
3.17 - Programa Nacional de Imunização
4 - Vigilância Ambiental
4.1 - Programas: ViGiPEQ, ViGiDesastres, ViGiÁgua,
5 - Estatística
5.1 - Apresentação tabular e gráfica de dados
5.2 - Análise exploratória de dados
5.3 - Tipos de variáveis
5.4 - Inferência estatística e testes de hipóteses: Teoria dos 

testes de hipóteses, teste t, qui-quadrado, intervalo de confiança.
5.5 - Avaliação dos testes diagnósticos.
6 - Meio Ambiente:
6.1 - Água
6.2 - Áreas Contaminadas
6.3 - Acidentes com produtos perigosos
6.4 - Radiação Eletromagnéticas
6.5 - Resíduos Sólidos
6.6 - Ambiente Construído
7 - Produtos:
7.1 - Alimentos
7.2 - Cosméticos
7.3 - Saneantes
7.4 - Farmacovigilância
7.5 - Medicamentos
7.6 - Produtos de Saúde (Correlatos)
7.7 - Tecnovigilância
8 - Serviços de Saúde:
8.1 - Ambulatórios, Clínicas, Hospitais, Assistência Domiciliar
8.2 - Hemoterapia
8.3 - Odontologia e Prótese Dental
8.4 - Práticas de interesse à saúde
8.5 - Radiações Ionizantes
8.6 - Serviços de Diagnóstico e Terapia
9 - Saúde do Trabalhador:
9.1 - Prevenção da exposição ao benzeno
9.2 - Vigilância ao trabalhador exposto a poeiras fibrogê-

nicas - amianto
9.3 - Programa Estadual de vigilância no setor canavieiro
9.4 - Acidente de trabalho
9.5 - Acessibilidade de pessoas com deficiência
9.6 - LER/DORT
9.7 - Ruído
10- Toxicovigilância:
10.1- Sistema Estadual de Toxicovigilância
10.2- Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
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18.4 - Título mencionado no item “17.4” - 2 pontos;
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DA HABILITAÇÃO
19 - Será considerado habilitado o candidato que obtiver 
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tente, para que o tempo considerado para fins de estabilidade 
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à nota da prova;
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rado até 5-10-88, na função para qual irá concorrer;

21.3 - a data e o local para entrega da Certidão de Tempo 
de Serviço Público, bem como, dos Títulos mencionados no item 
17 serão divulgados no edital de Resultado da Prova de Conhe-
cimentos Gerais e Específicos.

22- Haverá duas listas de classificação por Grupos e Centros 
de Vigilância Epidemiológica e Sanitária das Regiões identifica-
das no Anexo I, uma Geral, para todos os candidatos e outra 
Especial, para os candidatos com deficiência.

23 - A nota final será a nota da Prova de Conhecimentos 
Gerais e Específicos, acrescida dos pontos atribuídos aos Títulos 
e a Certidão mencionados nos itens 18 e 21.

24- Os candidatos habilitados serão classificados em lis-
tagem única por Região descrita no Anexo I, de acordo com a 
nota final.

25 - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que tiver:

25.1 - maior pontuação na Prova de Conhecimentos Gerais 
e Específicos;

25.2.- maior pontuação nos Títulos
25.3 - maior idade.
26 - Com relação ao parágrafo anterior, quando algum 

candidato, dentro dos empatados na ordem de classificação 
tiver idade igual ou superior a 60 anos dar-se-á preferência ao 
de maior idade nos termos da Lei Federal nº 10.741, de 01 de 
outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

27 - A convocação do candidato será feita por ordem de 
classificação única por Região, descritas no Anexo I, sendo que o 
candidato deverá no momento de sua chamada, respeitando-se 
rigorosamente a ordem de classificação, escolher um dos Grupos 
de Vigilância daquela região, enquanto houver vagas.

28 - No prazo de 5 dias úteis contados da data da publi-
cação da lista de habilitação de cada Unidade, os candidatos 
aprovados com deficiência deverão submeter-se à perícia médica 
para comprovação da deficiência apontada no ato da inscrição e 
da sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo.

29 - A perícia será realizada no Órgão Médico Oficial do 
Estado ou Órgãos Públicos Credenciados, por especialista na 
área de deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser pro-
ferido no prazo de 5 dias úteis, contados do respectivo exame.

30 - Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, 
poderá ser constituída junta médica para nova inspeção da qual 
poderá participar profissional indicado pelo candidato.

31 - A indicação do profissional pelo candidato deverá ser 
feita no prazo de 5 dias úteis, contados da ciência do laudo 
inicial.

32 - A junta médica deverá apresentar conclusão do laudo 
médico no prazo de 5 dias úteis, contados da data da realização 
do exame.

33 - Realizados os exames mencionados nos itens 28 a 
32, o candidato entregará o laudo no órgão responsável pelo 
Concurso Público, no prazo de 3 dias úteis, contados da data 
de sua expedição.

34 - Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela 
junta médica.

35 - Findo o prazo estabelecido no item 33, o órgão respon-
sável pela realização do Concurso Público, publicará no Diário 
Oficial do Estado, as listas de Classificação Final Geral e Especial 
única por Região, das quais serão excluídos os candidatos com 
deficiência considerados inaptos na perícia médica.

36 - O candidato cuja deficiência for configurada para a 
função na qual se candidatou e considerado apto pela perícia 
médica, constará das listas de Classificação Final Geral e Espe-
cial por Regiões descritas no Anexo I.

37 - O candidato cuja deficiência não for configurada para 
a função na qual se candidatou, constará apenas da lista de 
Classificação Final Geral por Região.

37.1 - O candidato que deixar de entregar o laudo no órgão 
responsável dentro do prazo estipulado no item 33 do edital, 
será excluído do Concurso Público.

38 - Não ocorrendo inscrição ou aprovação de candidatos 
portadores com deficiência, será elaborada somente uma lista 
única de Classificação Final Geral por Região, prosseguindo o 
concurso nos seus ulteriores termos, sendo que o percentual 
de vagas apontado na Abertura de Inscrição será liberado para 
aproveitamento no mesmo.

39 - O prazo de validade do concurso será de até 2 anos 
a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado 
por igual período a critério do órgão responsável pelo mesmo.

DA EXECUÇÃO DA PROVA
40 - A convocação para a Prova será feita por Edital publica-

do no DOE, com antecedência mínima de 5 dias úteis.
41 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, 

pelo menos 15 minutos antes da hora marcada, munidos de 
protocolo de inscrição, documentos hábeis originais (Carteira 
de Identidade - RG ou Carteira de Órgão de Classe ou Carteira 
de Trabalho e Previdência Social) e caneta esferográfica azul 
ou preta.

42 - Não será aceita Carteira Funcional.
43 - Não serão aceitos quaisquer outros documentos dife-

rentes dos acima descritos.
44 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições,de 

forma a permitir com clareza a identificação do candidato.
45 - Não será permitido o ingresso do candidato à sala 

de prova:
45.1 - sem a apresentação de um dos documentos hábeis de 

identidade definidos no item 41;
45.2 - após o horário estabelecido.
46 - O candidato será eliminado do concurso quando:
46.1 - ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 

do fiscal, ou antes de decorridos trinta minutos do início da 
prova;

46.2 - durante a realização da prova for surpreendido em 
comunicação com outro, verbalmente, por escrito ou qualquer 
outra forma, bem como utilizando-se de livros ou apontamentos, 
impressos, calculadoras, pagers, telefones celulares e aparelhos 
eletrônicos;

46.3 - lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;
46.4 - não devolver integralmente o material recebido;


