
 

1 

 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA A FUNÇÃO-ATIVIDADE DE TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM - HSPE 
 
EDITAL nº 125/2013 - CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 

 
 

A Gerência de Recursos Humanos, do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – 

IAMSPE convoca todos os candidatos inscritos no Concurso Público Edital nº 091/2013, destinado ao provimento 

de vagas existentes para a função atividade de Técnico de Enfermagem – HSPE, para prestarem as Provas 

Objetivas no dia 19 de maio de 2013, de acordo com a divulgação abaixo do intervalo alfabético de candidatos. 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
Os candidatos deverão acessar as informações exclusivas de local de prova e número de sala pelo site 
www.nossorumo.org.br. 
 
1. Ao candidato só será permitida a participação nas provas objetivas, na respectiva data, horário e local 

respectivos, constantes neste Edital de Convocação, que também estarão disponíveis para consulta no endereço 

eletrônico www.nossorumo.org.br.  

2. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas fora do local designado. 

3. O candidato deverá comparecer 1 (uma) hora antes do horário estabelecido para o fechamento dos portões – 

8h40, portando documento de identidade no seu original, comprovante de inscrição, caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha macia. Os portões serão fechados impreterivelmente às 9h40, 

observado o horário oficial de Brasília/DF.  

4. 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 cédula de identidade expedida 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 etc.) e 

Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 

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

candidato. 

6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
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motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

7. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 

8. Caso o candidato esteja de posse de algum(ns) tipo(  s) de equipamento(s) eletrônico(s), deverá desligá-lo(s) e 

proceder a retirada de sua respectiva bateria, acondicionando-o em material específico, fornecido pelo fiscal, 

antes do início da prova, juntamente a todos os seus objetos pessoais, acomodando-os em local a ser indicado, 

devendo assim permanecer até a saída do candidato do local de prova, não se responsabilizando o Instituto Nosso 

Rumo por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos durante a realização das provas, 

segundo descrito no item 18 do Capítulo VII do Edital nº 091/2013 do Concurso Público. 

9. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas 

objetivas, o candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10. Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que 

venha cobrir as orelhas do candidato. 

11. A totalidade das Provas terá a duração de 3h30 (três horas e trinta minutos), incluindo-se o tempo para 

preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva, não sendo permitida ao candidato nenhuma espécie de 

consulta ou comunicação. 

12. Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala de realização de prova depois de decorrida 

1h30 (uma hora e trinta minutos) de seu efetivo início, podendo levar o Caderno de Questões. 

13. Durante a prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fiscal sua saída da sala, sendo 

designado um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o 

percurso. 

14. Ao fim da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo 

permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os banheiros. 

15. O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para a realização das provas no Edital nº 

091/2013 do IAMSPE. 

 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.  
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INTERVALO ALFABÉTICO DE CANDIDATOS 

 

100-SPL - Técnico de Enfermagem - São Paulo 

Data da Prova: 19/05/2013 Local de Prova: 

Horário de Apresentação: 08h40 Faculdades Oswaldo Cruz 

Horário de Fechamento dos Portões: 09h40 Rua Brigadeiro Galvão 540 (Prédio I) 

De: Abimael Matheus Dos Santos Barra Funda - São Paulo/ SP 

Até: Edneusa Conceição  

100-SPL - Técnico de Enfermagem - São Paulo 

Data da Prova: 19/05/2013 Local de Prova: 

Horário de Apresentação: 08h40 Faculdades Oswaldo Cruz 

Horário de Fechamento dos Portões: 09h40 Rua Brigadeiro Galvão 564 (Prédio II) 

De: Ednilda Rodrigues Da Silva Barra Funda - São Paulo/ SP 

Até: Zuleide Duarte De Lima  

 


