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10.Cardiologia: Dor torácica – Abordagem da Unidade de 
Emergência, Síndromes coronarianas agudas sem supradesní-
vel de ST, Infarto agudo do miocárdio com supradesnível ST, 
Taquiarritmias, Bradiarritmias, Hipertensão arterial sistêmica e 
emergências hipertensivas, Insuficiência cardíaca congestiva, 
Edema agudo do pulmão, Síncope, Valvopatias, Parada cardior-
respiratória.

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
1.Unidade de Emergência – Condutas em Medicina de 

Urgência. Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual – Hospital do Servidor Público Estadual – Serviço de 
Emergência do HSPE-“FMO/IAMSPE. Editor: Júlio César Gasal 
Teixeira. 2ª Edição – Editora Atheneu.

2.Emergências Clínicas – Abordagem Prática. Disciplina de 
Emergências Clínicas – Hospital das Clínicas da FMUSP. Autores: 
Herlon Saraiva Martins, Rodrigo Antônio Brandão Neto, Augusto 
Scalabrini Neto, Irineu Tadeu Velasco. 6ª Edição – Editora Manole.

3.Tratado de Medicina de Urgência e Emergência – Pronto 
Socorro e UTI. UNIFESP. Autores: Hélio Penna Guimarães, Renato 
Delascio Lopes, Antonio Carlos Lopes. Editora Atheneu.

ANEXO III – MODELO DA DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 
DESEMPREGADO

Declaração da Condição de Desempregado
Nome: ___________________
R.G.: _____________________
Última atividade (cargo):________________________
Local de execução (endereço): ___________________
Tempo de exercício: ___________________________
Data de desligamento: _____/_____/_____
Data: ___/___/___
Assinatura: __________________________________

 JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA

 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO
 E DEFESA DO CONSUMIDOR

 SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS
A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PRO-

CON – São Paulo, por meio da Comissão de Acompanhamento 
do Processo para Concurso Público, CONVOCA os candidatos 
inscritos para os cargos constantes na relação adiante para 
prestarem a prova de títulos.

A prova de títulos será realizada, às 13 horas em 13 de 
outubro de 2013.

O candidato poderá, também, ter acesso ao seu local de 
prova no site www.vunesp.com.br e pelo Disque VUNESP, tele-
fone (11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado, em dias úteis, 
das 8 às 20 horas.

O candidato deverá observar, total e atentamente, as 
informações constantes do Edital de Abertura de Inscrições e os 
termos deste Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.

Os portões serão fechados impreterivelmente no horário 
estabelecido, não sendo permitida a entrada de candidatos que 
chegarem com atraso.

1) RELAÇÃO DE CARGOS
Opção - Descrição
012 - Especialista em Proteção e Defesa do Consumidor 

I  Bauru
013 - Especialista em Proteção e Defesa do Consumidor 

I  Campinas
014 - Especialista em Proteção e Defesa do Consumidor I  

Presidente Prudente
015 - Especialista em Proteção e Defesa do Consumidor I  

Ribeirão Preto
016 - Especialista em Proteção e Defesa do Consumidor 

I  Santos
017 - Especialista em Proteção e Defesa do Consumidor I  

São José do Rio Preto
018 - Especialista em Proteção e Defesa do Consumidor I  

São José dos Campos
019 - Especialista em Proteção e Defesa do Consumidor 

I  São Paulo
020 - Especialista em Proteção e Defesa do Consumidor 

I  Sorocaba
2) LOCAIS DE PROVA
CIDADE: BAURU
EE PROF. CHRISTINO CABRAL
RUA GERSON FRANÇA, 19165
JARDIM ESTORIL II
BAURU SP
- Sala 001
012 Especialista em Proteção e Defesa do Consumidor 

I  Bauru
nome - documento - inscrição
ALEXANDRO DE QUADROS MIRANDA - 421196658SP - 

03033210
ALINE FINATO BERTOLETI - 426605974SP - 03133591
AMANDA CAROLINY COSTA DA SILVA - 338083807SP - 

03025926
ANA CAROLINA CANUTO MINOZZI - 467540342SP - 

03025241
ARIEL GUSTAVO FELICIO - 445428661SP - 03055760
AUGUSTO PEREIRA NETTO - 257405896SP - 03047903
BEATRIZ MARQUES MACHADO - 335937731SP - 03103420
CARLOS ALEXANDRE DO PRADO DE OLIVEIRA - 22084332SP 

- 03109666
CAROLINA ALVES ANDREOTI - 46194165XSP - 03101401
CAROLINA LOUISE SERRA CURVO DA MOTA - 001421858MS 

- 03099903
CRISTIANE VALERIA URIAS - 280590064SP - 03108775
DEBORAH CERIGATTO REDONDO - 442214625SP - 

03053229
EDUARDO JANNONE DA SILVA - 188129157SP - 03093069
ERICA FERNANDES DA SILVA - 421478627SP - 03077705
FERNANDA ALVES ALVAREZ - 307070530SP - 03092119
FERNANDA IZABEL COELHO - 321400112SP - 03033490
FIORELA LIRIA VANZELLA - 262335487SP - 03060365
GABRIELA BONINI PAGLIONE - 440797512SP - 03063259
GUSTAVO CESCATO MAZZONI PELEGRINI - 286385697SP 

- 03094944
- Sala 002
012 Especialista em Proteção e Defesa do Consumidor 

I  Bauru
nome - documento - inscrição
JOAO CLAUDIO CHAPANI - 254897101SP - 03129691
LUANA DE CAMPOS SILVA CAMARA - 404382666SP - 

03001466
LUCAS DANIEL GOBBI MARTINS - 413053611SP - 03137732
MARACI LAURIS TORRES - 155789612SP - 03068366
MARCELO HENRIQUE BRUSCHI - 20060093XSP - 03036030
MARCELO PIMENTEL DE MELO - 400212997SP - 03121542
MARIELE PIRES GAUDIO - 417993158SP - 03093298
MAXIMIANO FERNANDES IGLESIAS SILVA DE ABREU - 

249180765SP - 03027155
MILTON LOURENCO GARBULHO JUNIOR - 338939404SP 

- 03093433
NATHALIA ALVAREZ BENETTI DE LIMA - 001327501MS - 

03131408
PEDRO HENRIQUE MORENO - 349769199SP - 03015580
PHILIPE FERREIRA XAVIER DA SILVA - 2184987DF - 

03021076
RAFAEL DELLEVEDOVE - 344637633SP - 03002721
REGINALDO SILVIO LEME DE OLIVEIRA - 216848015SP - 

03000664

6.10.Comprovante de pagamento da anuidade do Conselho 
de Classe;

6.11. Certificado de Conclusão de Residência Médica em 
Área Clínica (2 anos), em programa credenciado pelo CNRM ou 
Título de Especialista em Área Clínica emitido pela AMB.

6.12. Outros documentos que o IAMSPE julgar necessários.
7. O candidato admitido pelo IAMSPE assinará contrato de 

experiência de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis por mais 
45 (quarenta e cinco), sob regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943).

7.1. Durante o período de vigência do contrato de expe-
riência, o candidato admitido será avaliado pela sua chefia 
imediata para a verificação de sua adaptação e adequação ao 
desempenho das atribuições, considerando os seguintes fatores: 
capacitação profissional, relacionamento interpessoal, compro-
metimento e responsabilidade.

7.2. O candidato que, ao término do contrato de experi-
ência, não tiver avaliação satisfatória não terá seu contrato de 
experiência prorrogado para contrato de trabalho por prazo 
indeterminado.

8. O candidato que, por qualquer motivo, não comparecer 
na data da sua admissão e não iniciar o período de experiência 
no prazo determinado pelo IAMSPE perderá o direito à vaga.

9. O candidato admitido somente poderá solicitar trans-
ferência de unidade após 01 (um) ano de efetivo exercício, 
levando-se em conta a compatibilidade da função-atividade e 
a conveniência do IAMSPE, conforme estabelecido no artigo 27, 
Seção V – Mobilidade Funcional, da Norma de Procedimentos nº 
04/2010, aprovada pela Portaria IAMSPE nº 37/2011.

CAPÍTULO XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inexatidão dos dados fornecidos pelo candidato, a não 

apresentação ou a irregularidade na documentação, mesmo que 
verificada a qualquer tempo, eliminará o candidato do Concurso 
Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

2. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o 
candidato, apenas a expectativa de direito à admissão.

4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 
(dois) anos, contados da data da sua homologação, podendo 
ser prorrogado, a critério do IAMSPE, uma única vez e por igual 
período.

5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencio-
nada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

7. Em caso de necessidade de alteração, atualização ou 
correção de algum dado cadastral, o candidato deverá solicitá-la 
junto ao Núcleo de Planejamento e Seleção de Recursos Huma-
nos do IAMSPE, na Avenida Ibirapuera, 981 – 4º andar – Vila 
Clementino – CEP: 04029-000, ou através do endereço eletrôni-
co selecao@iamspe.sp.gov.br, identificando-se nominalmente e 
informando a classificação final obtida.

8. O IAMSPE se exime de quaisquer despesas decorrentes de 
viagens, estadias e alimentação dos candidatos para compareci-
mento a qualquer das fases deste Concurso Público, bem como 
da responsabilidade sobre material e ou documentos eventual-
mente esquecidos e/ou danificados no local de prova.

9. Não será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de classificação no Concurso, valendo, para esse 
fim, as publicações divulgadas no Diário Oficial do Estado.

10. Todos os editais, avisos e resultados oficiais referentes 
à realização deste Concurso Público serão publicados no DOE 
- Poder Executivo – Seção I - Concursos e disponibilizados no 
site do IAMSPE, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

11. A legislação com entrada em vigor após a data da publi-
cação deste Edital, bem como alterações posteriores, não serão 
objeto de avaliação da prova deste concurso.

12. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele 
decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília.

13. O IAMSPE não se responsabilizará por eventuais prejuí-
zos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas 

de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
e) objetos esquecidos ou danificados durante a aplicação 

da prova.
14. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 

duvidosos serão julgados pela Gerência de Recursos Humanos 
do IAMSPE.

15.Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da homolo-
gação e não caracterizando óbice é facultada a incineração das 
provas e dos demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo 
prazo de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos.

16. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis a qualquer 
tempo, o IAMSPE poderá anular a inscrição, prova ou admissão 
do candidato, se verificadas falsidades de declaração ou irregu-
laridade no Certame.

17. O IAMSPE reserva o direito de proceder às convocações 
dos candidatos aprovados para as contratações em número 
que atenda aos interesses e às necessidades de seus serviços, 
de acordo com a disponibilidade orçamentária e as funções-
atividades existentes, durante o período de validade do Concurso 
Público.

19. Para o preenchimento das especialidades médicas em 
aberto, terão prioridade os candidatos remanescentes dos con-
cursos em validade.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é 
expedido o presente Edital.

São Paulo, em 25 de setembro de 2013
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
Assistência médico-hospitalar através de consultas, inter-

consultas, visitas médicas e procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos a pacientes externos em atendimentos de urgência 
e emergência e a pacientes internados na sua área de atuação.

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.Neurologia: Coma, Cefaleias, Epilepsia, AVE, Estado con-

fusional agudo, Síndromes vertiginosas agudas, Demências, 
Neuropatias periféricas.

2.Psiquiatria: Emergências ligadas ao alcoolismo, Tratamen-
to da agitação psicomotora, Síndrome extrapiramidal induzida 
por neuroléptico (distonias, parkinsonismo, acatisia, síndrome e 
neuroléptica maligna).

3.Endocrinologia: Hipertireoidismo – Crise tireotóxica, Ceto-
acidose diabética, Estado hiperosmolar hiperglicêmico, Coma 
mixedematoso, Insuficiência supra-renal aguda.

4.Dermatologia: Farmacodermias.
5.Nefrologia: Insuficiência renal aguda, Insuficiência renal 

crônica, Distúrbios hidroeletrolíticos, Distúrbios do equilíbrio 
ácido-base, Litíase renal.

6.Gastroenterologia: Doença do refluxo gastroesofágico, 
Doença ulcerosa péptica, Hemorragia digestiva alta, Doenças 
inflamatórias intestinais, Diarreias agudas, Emergências no 
hepatopata crônico, Pancreatite aguda.

7.Hematologia: Leucoses, Púrpuras trombocitopênicas, Dis-
túrbios da coagulação, Anemias, Neutropenia febril, Hemo-
transfusão.

8.Moléstias Infecciosas: SIDA, Tuberculose, Meningites, 
Doenças exantemáticas agudas, Dengue, Febre amarela, Téta-
no, Raiva, Diarreias infecciosas, Leptospirose, Febre de origem 
determinada, Gripe, Infecções de pele e partes moles, Infecções 
do trato urinário, Sepse.

9.Pneumologia: DPOC, Asma brônquica, Tromboembolia 
pulmonar, Neoplasias, Pneumonia, Hemoptise, Insuficiência res-
piratória aguda, Ventilação não invasiva com pressão positiva.

4.1.Não ocorrendo no Concurso Público aprovação de 
candidatos com deficiência, será elaborada somente a Lista de 
Classificação Final Geral.

5. O IAMSPE publicará no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo – Poder Executivo – Seção I – Concursos e no site www.
iamspe.sp.gov.br a lista dos candidatos habilitados e classifica-
dos, de acordo com os itens 3 e 4 deste Capítulo.

6. A critério da Administração, observado o prazo de vali-
dade deste Concurso e o número de vagas fixadas no item 1, 
capítulo 1, poderá ocorrer aproveitamento de candidatos classi-
ficados conforme previsto no item 3.

CAPÍTULO X - DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, 

contados do 1º dia útil subsequente à data da publicação ou do 
fato que lhe deu origem.

2. O candidato que interpuser recurso contra gabarito e/ou 
o resultado da prova objetiva do Concurso Público deverá apre-
sentar recurso por escrito e pessoalmente no Núcleo de Planeja-
mento e Seleção de Recursos Humanos do IAMSPE, situado na 
Av. Ibirapuera, 981, 4º andar, Vila Clementino, São Paulo/Capital, 
ou por meio do endereço eletrônico: selecao@iamspe.sp.gov.br.

2.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será 
atribuída a todos os candidatos presentes na prova objetiva.

2.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro 
das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/
classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para habilitação.

2.3. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso 
será publicada no Diário Oficial do Estado e disponibilizada no 
site www.iamspe.sp.gov.br.

3. A Banca Examinadora constitui última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

4. O recurso interposto fora da forma e dos prazos esti-
pulados neste Edital não será conhecido, bem como não será 
conhecido aquele que não apresentar fundamentação e emba-
samento, ou aquele que não atender às instruções constantes 
do Capítulo X.

5. Não será aceito recurso interposto por meio de fax ou por 
qualquer outro meio, além do previsto neste Capítulo.

6. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso 
de recurso.

7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
CAPÍTULO XI– DA APROVAÇÃO
1.Serão considerados aprovados no concurso apenas os 

candidatos habilitados e classificados na prova objetiva.
CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO
1. O resultado final deste concurso será homologado pelo 

IAMSPE e publicado no Diário Oficial do Estado, em duas listas, 
em ordem classificatória, com pontuação: uma geral, contendo a 
classificação de todos os candidatos, e outra especial contendo 
apenas a classificação dos candidatos com deficiência, e no site 
www.iamspe.sp.gov.br.

2. Caberá ao Superintendente do IAMSPE a homologação do 
resultado final deste Concurso Público.

CAPÍTULO XIII – DA ADMISSÃO
1. A admissão será composta por 02 (duas) etapas:
1.1. Convocação para anuência de vaga e exame médico 

admissional, momento em que serão verificados os requisitos 
específicos para a contratação e a documentação pessoal.

1.2. Convocação para assinatura de contrato, integração e 
treinamento.

1.3. O não comparecimento em uma das etapas o candidato 
será considerado desclassificado.

2. São requisitos para a admissão, que serão verificados no 
ato da anuência:

2.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerroga-
tivas previstas no artigo 12 da Constituição Federal;

2.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a 
data da contratação;

2.3. Não ter contrato de trabalho rescindido por justa causa, 
bem como não ter sido demitido ou exonerado a bem do serviço 
público (federal, estadual ou municipal);

2.4. Estar em dia com a Justiça Eleitoral;
2.5. Estar em dia com as obrigações do serviço militar, se 

do sexo masculino;
2.6. Estar em dia com os direitos civis e políticos;
2.8. Não registrar antecedentes criminais;
2.9. Ter aptidão física e mental para o exercício das atri-

buições da função-atividade, comprovada por inspeção médica 
oficial realizada por profissionais designados pelo IAMSPE;

2.9.1. O candidato convocado para anuência, após compro-
vação dos requisitos de ingresso, deverá ser submetido, obriga-
toriamente, por exame médico admissional.

2.9.2 O exame médico admissional será realizado em data 
(s), local (is) e horário (s) pré-determinados(s) pelo IAMSPE, sem 
possibilidade de alteração.

2.9.3. O exame médico admissional terá caráter eliminató-
rio, considerando-se as condições de saúde necessárias para o 
exercício das atividades inerentes à função-atividade.

2.9.4. O IAMSPE poderá solicitar exames complementares, 
se julgar necessário.

2.10. Possuir, no ato da anuência, a escolaridade exigida 
para a função-atividade, o registro do Conselho e estar regular 
com as anuidades do Conselho de Classe.

3. As contratações ocorrerão de acordo com a necessidade 
do IAMSPE, respeitando-se, rigorosamente, o número de vagas 
disponibilizadas neste Edital e a ordem de classificação final dos 
candidatos habilitados no Concurso Público.

4. Os candidatos deverão acompanhar as convocações para 
a admissão por meio das publicações no Diário Oficial do Estado 
– Poder Executivo- Seção I – Concursos, e no site do IAMSPE 
www.iamspe.sp.gov.br, clicar no link concurso público – em 
andamento e, após, em EMERGÊNCIA 2013, não podendo alegar 
qualquer tipo de desconhecimento.

4.1. No caso de não opção por uma das vagas disponíveis, o 
candidato deverá formalizar sua desistência mediante formulário 
próprio fornecido no dia da convocação.

4.2. O candidato que não atender à convocação na data, 
hora e local determinados, estará automaticamente excluído 
do Concurso.

5. Os candidatos que já exercem cargo ou função no ser-
viço público em geral poderão ser contratados após consulta 
ao Núcleo de Planejamento e Seleção de Recursos Humanos e 
publicação de parecer favorável desse Núcleo no Diário Oficial 
do Estado.

5.1. No ato da convocação para anuência, o candidato 
aprovado deverá assinar Declaração de Não Cumulatividade, 
ou Declaração de Cumulatividade, para os fins previstos na 
legislação pertinente.

6. Os candidatos convocados para a anuência deverão fazer 
prova dos requisitos exigidos para a contratação, de acordo 
com o item 2 deste Capítulo, e mediante a entrega de cópia 
reprográfica simples acompanhada do original dos seguintes 
documentos:

6.1. Carteira de Identidade (RG), comprovando ter no míni-
mo 18 anos de idade completos (na data da admissão);

6.2. Título de Eleitor acompanhado dos dois últimos compro-
vantes de votação ou de Certidão de Quitação Eleitoral;

6.3. Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª Categoria ou Cer-
tificado de Dispensa de Incorporação ou de Isenção do Serviço 
Militar, se do sexo masculino;

6.4. Cadastro de Pessoa Física (CPF);
6.5. Cartão do PIS/PASEP, se possuir;
6.6. Certidão negativa de antecedentes criminais;
6.7. Comprovante de endereço (contas de consumo);
6.8. Certificado de curso de graduação;
6.9. Registro no respectivo Conselho de Classe;

5. Não será admitido, na sala de prova, o candidato que se 
apresentar após o horário estabelecido no Edital de Convocação 
para o seu início.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação da prova fora do local, data e horário preestabelecidos.

6.1. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhe-
cimentos sobre a realização da prova como justificativa de sua 
ausência.

6.2. O não comparecimento na prova, qualquer que seja o 
motivo alegado, caracterizará desistência do candidato e resul-
tará em sua eliminação do Concurso Público.

7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, 
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se 
com outro candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito 
ou por qualquer outro meio de comunicação.

7.1. O início da prova será definido em cada sala de aplica-
ção, se houver mais de uma sala.

7.2. Durante a realização da prova não serão permitidas 
consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de 
máquina calculadora, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, agen-
das eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, pager ou de 
qualquer material que não seja o estritamente necessário.

8. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a 
realização da prova, poderá fazê-lo em sala reservada, desde que 
o requeira, observando os procedimentos constantes a seguir:

8.1. A candidata lactante deverá encaminhar sua solicitação 
até o término das inscrições, pessoalmente no IAMSPE, situado 
na Av. Ibirapuera, 981, 4º andar, Núcleo de Planejamento e Sele-
ção de Recursos Humanos, São Paulo/Capital, ou pelo endereço 
eletrônico: selecao@iamspe.sp.gov.br.

8.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
em favor da candidata.

8.3. A criança deverá ser acompanhada, em ambiente 
reservado para esse fim, de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata).

8.4. Nos horários previstos para amamentação, a candidata 
lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, 
acompanhada de uma fiscal.

8.5. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente 
a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a 
permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham 
grau de parentesco ou de amizade com a candidata.

8.6. A candidata que não fizer a solicitação da condição 
especial até o término das inscrições, seja qual for o motivo 
alegado, não terá a condição atendida.

9. Excetuada a situação prevista no item 8 deste Capítulo, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização da prova, podendo 
ocasionar, inclusive, a não participação da candidata no Con-
curso Público.

10. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a apli-
cação da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala de prova.

11. No ato da realização da prova objetiva, o candidato 
receberá o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, na qual 
deverá assinar no campo apropriado.

11.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a 
Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta.

12. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de respon-
sabilidade do candidato, é o único documento válido para a 
correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, 
juntamente com o Caderno de Questões .

12.1. Não serão computadas questões não respondidas 
nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo 
que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que 
legíveis.

13. Ao candidato não será permitido levar o Caderno de 
Questões.

14. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, de maneira a não preju-
dicar a identificação ou desempenho do candidato.

16. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de 
Respostas por erro do candidato.

17. O candidato que estiver portando qualquer (quaisquer) 
equipamento(os) eletrônico(s) deverá desligá-lo(s) antes de 
entrar no prédio de aplicação da respectiva prova.

18. O IAMSPE não se responsabilizará por danos, perda/
extravio de documentos ou objetos.

20. Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição 
para a Folha de Respostas.

21. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não se apresentar em local, data e horário estabelecidos 

para a realização da prova;
b) não comparecer à prova, conforme convocação oficial, 

seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identificação, conforme 

previsto no subitem 4.1 deste Capítulo;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de 

um fiscal, ou antes de decorrido o prazo mínimo;
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou 

utilizando-se de calculadora, livros, notas ou impressos não per-
mitidos, bem como usando boné, gorro, chapéu ou óculos de sol;

f) fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 
comunicação;

g)utilizar meios ilícitos para executar a prova;
h) fizer anotação de informações relativas às suas respostas 

em qualquer material que não o fornecido pelo IAMSPE;
i) não devolver ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno 

de Questões;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo 

porte;
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova.
CAPÍTULO VII - DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA:
1. - A prova objetiva será composta de Conhecimentos 

Específicos, será de caráter eliminatório.
2. - A prova objetiva será avaliada de acordo com o Anexo II 

(conteúdo programático).
3. - Será considerado habilitado o candidato que obtiver 50 

(cinquenta) pontos na prova objetiva.
4. - Os candidatos não habilitados na prova objetiva serão 

excluídos do Concurso.
CAPÍTULO VIII – DA PONTUAÇÃO FINAL
1. - A pontuação final corresponderá à nota obtida na prova 

objetiva.
CAPÍTULO IX– DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLAS-

SIFICAÇÃO FINAL
1. Em caso de igualdade da pontuação final serão aplica-

dos, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao 
candidato:

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o 
último dia da inscrição deste concurso, nos termos do parágrafo 
único do artigo 27, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso);

b) maior pontuação nos títulos.
c) maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos no 

último dia da data da inscrição.
2. Persistindo o empate, o que tiver maior idade, sendo con-

siderada, para este fim, a data de realização da Prova.
3.Os candidatos classificados serão enumerados em duas 

listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados, inclusive 
os declarados com necessidades especiais) e outra especial (por-
tadores de necessidades especiais aprovados).

4. O candidato cuja deficiência não for configurada constará 
apenas da Lista de Classificação Final Geral.


