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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

EDITAL Nº 15/2013 
 

 CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS - 1ª FASE 
 

A Comissão Especial de Seleção Pública do Ministério Público do Estado de São Paulo, CONVOCA  os 

candidatos inscritos no Concurso Público para provimento de cargos de Analista de Promotoria I (Área de 

Saúde - Médico Clínico e Médico Legista),  destinados aos Órgãos e Unidades Administrativas da Capital e 

Grande São Paulo,  para a realização da prova objetiva (1ª FASE), de acordo com o Edital de Abertura das 

Inscrições nº. 03/2013 e  Instruções Especiais nº  03/13, os quais deverão observar as seguintes instruções: 

  

1. DATA / HORÁRIO DAS PROVAS  

ATA /  

Data: 03/11/2013 

Horário de Abertura dos Portões: 13h  

Horário de Fechamento dos Portões: 14h 

Início das Provas: 14h30min 

 

2. LOCAL DAS PROVAS 

 

2.1. As provas serão realizadas na cidade de São Paulo (capital) – SP. 

 
2.2. O local, a sala e o horário de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico do IBFC 

(www.ibfc.org.br), a partir de 28/10/2013. 
 
2.3. O candidato deverá comparecer ao local designa do para a prova objetiva, com antecedência mínima d e 

60 (sessenta) minutos do fechamento dos portões. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO 

 

3.1. Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento original de 

identidade, de acordo com item 9.16 alínea “b” do edital. 

 

3.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a sua 

identificação. 

 

4. RECOMENDAÇÕES 

 
4.1. O IBFC recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identidade, caneta azul ou preta, 

para a realização da prova e não leve nenhum dos objetos citados no item 9.21 do Edital. 

 

 

 

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

Comissão Especial de Seleção Pública, aos 25 de outubro de 2013. 


