
                                                                                                                                

 

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2013 – DIVERSOS CARGOS 

 
 

 

AVISO Nº 007 – CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS  

 

A Companhia  Paulista  de  Trens Metropolitanos  –  CPTM,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, atendendo ao 
dispositivo capítulo V e subitens 5.1.4 e 5.1.5 do Edital 002/2013 informa: 

 

I. A prova de Conhecimentos Teóricos será realizada no dia 18/08/2013 (Domingo),  às 14H 00MIN e terá duração 
de 03 (três horas). O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova com antecedência 
mínima de 1 hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e com o 
documento de identidade original,  preferencialmente o constante no formulário de inscrição.  

� Serão considerado documentos de identidade: carteira expedida pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas 
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de 
reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão Público que, por 
lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira Nacional de Habilitação (somente modelo 
novo, com foto). 

� Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimentos, títulos eleitorais, carteiras de 
motoristas (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. 

� Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas, nem protocolo de entrega de 
documentos.  

� O CANDIDATO SÓ PODERÁ REALIZAR SUA PROVA NO LOCAL PARA 
QUAL FOI CONVOCADO.  

 

II. Os candidatos deverão consultar seu local de prova no Anexo I – Listagem de convocação da Prova de 
Conhecimento Teórico ou verificar/imprimir seu CARTÃO DE CONVOCAÇÃO ambos disponibilizados no site 
www.makiyama.com.br 
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