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candidato observar, total e atentamente o disposto nos itens 1. 
a 15., e seus subitens, deste Capítulo, sendo de responsabilidade 
do candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.

19. Para a realização da prova prático-profissional, o can-
didato não poderá fazer uso de qualquer material de consulta.

19.1. Na prova prático-profissional, o candidato deverá assi-
nar única e exclusivamente no local destinado especificamente 
para essa finalidade, na capa do caderno. Qualquer sinal, marca, 
desenho, rubrica, assinatura ou nome, feito pelo candidato, em 
qualquer local do caderno, que não o estipulado pela Fundação 
VUNESP para a assinatura do candidato, que possa permitir 
sua identificação, acarretará a atribuição de nota zero à prova 
prático-profissional e a consequente eliminação do candidato 
do Concurso Público.

19.2. É vedado o uso de corretor de texto, de caneta 
marca-texto ou de qualquer outro material que possa iden-
tificar a prova sob pena de atribuição de nota zero à prova 
prático-profissional e a consequente eliminação do candidato 
do Concurso Público.

19.3. A prova prático-profissional deverá ser manuscrita, em 
letra legível, com caneta esferográfica de tinta de cor azul ou 
preta. O uso de caneta de tinta de outra cor no espaço destinado 
ao texto definitivo acarretará a atribuição de nota zero à prova.

19.4. Não será permitida a interferência e/ou participação 
de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha soli-
citado fiscal transcritor. Nesse caso, o candidato deverá ditar o 
texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais 
gráficos de acentuação e pontuação, para o fiscal designado 
pela Fundação VUNESP.

19.5. Não será admitido o uso de qualquer outra folha de 
papel - para rascunho ou como parte ou resposta definitiva - 
diversa das existentes no caderno. Para tanto, o candidato deve-
rá atentar para os espaços específicos destinados para rascunho 
e para resposta definitiva, a fim de que não seja prejudicado.

19.6. Os campos reservados para as respostas definitivas 
serão os únicos válidos para a avaliação da prova.

19.6.1. Os campos reservados para rascunho são de preen-
chimento facultativo e não serão considerados para avaliação.

19.7. Em hipótese alguma, haverá substituição do caderno 
de prova por erro do candidato.

19.8. O candidato deverá observar, atentamente, os termos 
das instruções contidas na capa do caderno, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

19.9. Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo a peça ou procedendo à transcrição para 
a parte definitiva do caderno de prova.

19.10. Ao final da prova, o candidato deverá entregar o 
caderno completo ao fiscal da sala. Será atribuída nota zero à 
prova cujo caderno não estiver completo.

20. Um exemplar do caderno da prova prático-profissional, 
em branco, será disponibilizado, única e exclusivamente, no site 
da Fundação VUNESP - www.vunesp.com.br - na página do Con-
curso Público, a partir das 10 horas do 1º dia útil subsequente 
ao da aplicação.

DA PROVA DE TÍTULOS
21. Serão convocados para a prova de títulos todos os can-

didatos habilitados na prova prático-profissional.
22. A convocação para a prova de títulos, cuja realização 

está prevista para o dia 05.03.2017, será publicada oportuna-
mente no Diário Oficial do Estado de São Paulo e, divulgada 
como subsídio, no site da Fundação VUNESP, devendo o can-
didato observar, total e atentamente, o disposto nos itens 1. a 
15., e seus subitens, deste Capítulo, sendo de responsabilidade 
do candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.

23. A prova acontecerá em data prevista, horário/turma, 
sala e local preestabelecidos, conforme item 22. deste Capítulo.

24. Após o fechamento dos portões do local de prova, não 
será permitida a saída do candidato, do prédio, para a busca dos 
títulos, nem a entrega desses por terceiros no portão do prédio.

25. Não serão aceitos títulos entregues fora do local, data 
e horário estabelecidos no Edital de Convocação, nem a com-
plementação ou a substituição, a qualquer tempo, de títulos 
já entregues.

26. O candidato convocado à prova de títulos que não com-
parecer será considerado ausente, porém, não será eliminado 
do Concurso.

27. A entrega e a comprovação dos títulos são de responsa-
bilidade do candidato.

28. Serão considerados títulos somente os constantes na 
tabela de títulos do subitem 3.7. do Capítulo VII – DO JULGA-
MENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

29. Os documentos deverão ser entregues em cópias repro-
gráficas, autenticadas ou acompanhadas da apresentação do 
original para serem vistadas pelo receptor, sendo que:

29.1. não serão aceitos protocolos de documentos ou 
fac-símile;

29.2. não serão aceitos, para entrega e pontuação, docu-
mentos originais de diplomas;

29.3. poderão ser entregues, no original, atestados e 
declarações.

30. Todos os títulos deverão ser comprovados por docu-
mentos que contenham as informações necessárias ao perfeito 
enquadramento e consequente valoração.

30.1. Quando o nome do candidato for diferente do 
constante nos documentos apresentados, deverá ser anexado 
comprovante de alteração do nome.

30.2. Quando o documento não comprovar explicitamente 
que o título se enquadra na área exigida na Tabela de Títulos, 
o candidato poderá entregar, também, de acordo com os itens 
29 e 32 e seus subitens, o histórico escolar ou declaração da 
instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) 
de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) 
e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título.

31. Não serão considerados como títulos os cursos que se 
constituírem em requisito para a inscrição no Concurso. Assim 
sendo, no caso de entrega de títulos, previstos na tabela de títu-
los, que possam ser considerados requisito, o candidato deverá 
entregar, também, comprovantes dos requisitos, de acordo com 
os itens 29 e 32 e seus subitens, sob pena de não ter aqueles 
pontuados.

32. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da 
instituição, com nome, cargo/função e assinatura do responsá-
vel, data do documento e,

32.1. no caso de certificado/declaração de conclusão de 
curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data da 
homologação do respectivo título ou da ata de defesa;

32.2.no caso de certificado/declaração de conclusão de 
curso de pós-graduação lato sensu, deverão constar a carga 
horária total e o período de realização do curso;

32.3.no histórico escolar, deverá constar o rol das disci-
plinas com as respectivas cargas horárias, notas ou conceitos 
obtidos pelo aluno e o título do trabalho, conforme o caso 
(monografia, dissertação ou tese).

33. Os títulos obtidos no exterior deverão ser reconhecidos 
por universidades oficiais que mantenham cursos congêneres, 
credenciados nos órgãos competentes.

33.1. Os títulos obtidos no exterior não passíveis de 
reconhecimento deverão ser traduzidos por tradutor oficial 
juramentado.

34. Será permitida a entrega de títulos por procuração, 
mediante entrega do respectivo mandato com firma reconhecida 
e apresentação de documento original de identificação com 
foto do procurador. Deverá ser entregue uma procuração por 
candidato, que ficará retida.

e) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados 
e lacrados, bem como com seus alarmes desabilitados, até a 
saída do candidato do prédio de aplicação da(s) prova(s).

f) esse material deverá permanecer durante todo o período 
de permanência do candidato no local de provas, dentro dessa 
embalagem, que deverá também permanecer lacrada, até a 
saída do candidato do prédio de aplicação da(s) prova(s).

13.2. O candidato que for flagrado portando em seu bolso, 
mesmo desligado, e/ou utilizando qualquer tipo de aparelho de 
comunicação, nas dependências do local onde estiver realizando 
a prova, durante o processo de aplicação das provas, será elimi-
nado do Concurso Público.

13.3. O candidato não poderá ausentar-se da sala durante 
a aplicação da prova sem o acompanhamento de um fiscal e, 
tampouco, levar consigo qualquer um dos materiais fornecidos.

14. Durante a aplicação das provas, poderá ser colhida a 
impressão digital do candidato, sendo que, na impossibilidade 
de o candidato realizar o procedimento, esse deverá registrar 
sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes.

14.1. A impressão digital ou assinatura do candidato visa, 
ainda, atender ao disposto no Capítulo X - DA CONTRATAÇÃO.

14.2. Como forma de garantir a lisura do certame, a 
Fundação VUNESP poderá utilizar detector de metal durante o 
procedimento de aplicação das provas.

14.2.1. Caso o candidato seja flagrado pelo detector de 
metal portando arma ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, 
será excluído do Concurso Público.

15. Será, excluído do Concurso Público, o candidato que:
a) não comparecer à prova, ou quaisquer das etapas, con-

forme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Esta-
do de São Paulo e divulgado como subsídio, no site da Fundação 
VUNESP - www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público;

b) apresentar-se fora de local, sala/ turma, data e/ou do 
horário estabelecidos no Edital de Convocação;

c) não apresentar o documento de identificação conforme 
previsto neste Edital;

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de 
prova sem o acompanhamento de um fiscal;

e) estiver, durante a aplicação da prova, fazendo uso de 
calculadora, relógio de qualquer espécie e/ou agenda eletrônica 
ou similar;

f) estiver, portando, após o início da prova, qualquer equipa-
mento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou 
desligados e que não tenha atendido ao item 13. e seus subitens, 
deste Capítulo.

g) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso 
de material não permitido para a realização da prova;

h) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da 

prova, fornecido pela Fundação VUNESP;
j) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo 

porte;
k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposi-

ções estabelecidas neste Edital;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova;
n) retirar-se do local de prova antes de decorrido o tempo 

mínimo de 75% de permanência.
DA PROVA OBJETIVA
16. A prova objetiva está prevista para ser realizada em 

18.12.2016, no período da manhã.
16.1. Para a prestação da prova, o candidato deverá 

observar, total e atentamente, os itens 1. a 15. e seus subitens 
deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

16.2. Nos 5 dias que antecederem a data prevista para a 
prova, o candidato poderá ainda:

- consultar o site www.vunesp.com.br; ou
- contatar o Disque VUNESP.
16.3. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, 

o nome do candidato não constar do Edital de Convocação, 
esse deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, para 
verificar o ocorrido.

16.4. Ocorrendo o caso constante do subitem 16.3. deste 
Capítulo, poderá o candidato participar do Concurso Público 
e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da prova, 
formulário específico.

16.5. A inclusão de que trata o subitem 16.4. será realizada 
de forma condicional, sujeita à posterior verificação da regulari-
dade da referida inscrição.

16.6. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a 
inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formali-
dade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

17. No ato da realização da prova, o candidato receberá a 
folha de respostas e o caderno de questões.

17.1. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

17.2. O candidato deverá observar total e atentamente os 
termos das instruções contidas na capa do caderno de questões 
e na folha de respostas, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

17.3. A folha de respostas, cujo preenchimento é de res-
ponsabilidade do candidato, é o único documento válido para 
a correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, 
ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões da 
prova objetiva.

17.4. O candidato deverá transcrever as respostas para a 
folha de respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, bem como assinar no campo apropriado.

17.5. O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP 
fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos 
pelo fiscal designado para tal finalidade.

17.6. Não será computada questão com emenda ou rasura, 
ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.

17.7. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar 
prejuízo ao desempenho do candidato.

17.8. O candidato somente poderá retirar-se do local de 
aplicação da prova depois de transcorrido o tempo de 75% 
(setenta e cinco por cento) da duração da prova, levando consi-
go somente o material fornecido para conferência do gabarito 
da prova realizada.

17.9. O caderno de questões da prova objetiva e a folha 
de respostas deverão ser entregues ao fiscal de sala, ao final 
da prova.

17.10. Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo às questões ou procedendo à transcrição 
para a folha de respostas.

17.11. Um exemplar do caderno de questões da prova obje-
tiva, em branco, será disponibilizado, única e exclusivamente, no 
site da Fundação VUNESP - www.vunesp.com.br - na página do 
Concurso Público, a partir das 10 horas do 1º dia útil subsequen-
te ao da aplicação.

17.12. O gabarito oficial da prova objetiva será publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e divulgado, como sub-
sídio, no site da Fundação VUNESP - www.vunesp.com.br - na 
página do Concurso Público, a partir das 10 horas do 2º dia útil 
subsequente ao da aplicação, não podendo ser alegado qualquer 
espécie de desconhecimento.

DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL
18. A prova prático-profissional será aplicada no mesmo 

dia e local da prova objetiva, no período da tarde, devendo o 

7.2. O candidato com deficiência auditiva deverá indicar, 
obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, se necessitará de:

a) intérprete de LIBRAS;
b) autorização para utilização de aparelho auricular.
7.3. O candidato com deficiência física deverá indicar, 

obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, se necessitará de:
a) mobiliário adaptado;
b) auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas.
8. O candidato inscrito como pessoa com deficiência que 

atender ao disposto no item 5. e seus subitens deste Capítulo, se 
classificado, submeter-se-á, em época oportuna, à avaliação por 
equipe multiprofissional com as atribuições respectivas, indicada 
pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

8.1. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a 
deficiência do candidato será avaliada durante o contrato de 
experiência/estágio probatório, pela equipe profissional multi-
disciplinar.

8.2. O candidato com deficiência reprovado em perícia 
médica no decorrer do período do estágio probatório/contrato 
de experiência em virtude de incompatibilidade da deficiência 
com as atribuições do cargo será exonerado.

9. Não será considerado candidato com deficiência, cuja 
deficiência assinalada, na ficha de inscrição, não se fizer consta-
tada, devendo esse permanecer apenas na Lista de Classificação 
Geral, desde que classificado no Concurso.

10. O candidato cuja deficiência não for configurada, ou 
quando esta for considerada incompatível com a função a ser 
desempenhada, será desclassificado.

11. O candidato com deficiência, classificado, além de 
figurar na Lista de Classificação Geral, terá seu nome constante 
da Lista Especial, conforme disposto no artigo 42 do Decreto 
Federal nº 3298/1999 e na Lei Municipal nº 5.884/2006.

12. Os candidatos da lista especial serão chamados até 
esgotar-se o percentual da reserva legal, quando então as vagas 
serão destinadas apenas aos candidatos da lista geral.

13. O candidato portador de deficiência aprovado e cuja 
classificação permita que seja chamado na primeira convocação, 
mesmo sem a reserva, não deverá ser computado para a reserva 
a ser cumprida, passando-se ao próxima da lista especial.

14. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das dis-
posições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser nome-
ado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

15. Os documentos encaminhados fora da forma e dos pra-
zos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.

16. Após a contratação do candidato com deficiência, a con-
dição não poderá ser arguida para justificar a concessão de rea-
daptação do cargo, bem como para aposentadoria por invalidez.

5.5. A divulgação do resultado da solicitação de inscrição na 
condição de candidato com deficiência no concurso, está previs-
ta para 22.11.2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 
como subsídio no site da Fundação VUNESP.

5.5.1. Do indeferimento do pedido para concorrer como 
candidato com deficiência, caberá recurso, conforme previsto no 
Capítulo IX – DOS RECURSOS, deste Edital.

5.5.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo 
mencionado será responsável pelas consequências advindas 
de sua omissão.

5.5.3. O resultado definitivo da solicitação de inscrição na 
condição de candidato com deficiência tem previsão para sua 
divulgação em 29.11.2016.

5.5.4. Candidato com deficiência que não realizar a ins-
crição conforme disposto neste Capítulo, não poderá interpor 
recurso em favor de sua condição, seja qual for o motivo 
alegado.

6. Após o período das inscrições, fica proibida qualquer 
inclusão de candidatos da lista especial de candidatos com 
deficiência.

7. O candidato com deficiência visual, deverá indicar, obri-
gatoriamente, em sua ficha de inscrição, o tipo de prova especial 
de que necessitará;

7.1. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova 
especial em braile serão oferecidas provas nesse sistema e suas 
respostas deverão ser transcritas também em braile, exceto as 
respostas da prova objetiva que serão transcritas para a folha de 
respostas por um fiscal designado para tal finalidade.

7.1.1. Os referidos candidatos deverão levar para esse 
fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo 
utilizar-se de soroban.

7.1.2. Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) 
que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas pro-
vas confeccionadas de acordo com o solicitado no ato de sua 
inscrição.

7.1.2.1. O candidato deverá indicar, no momento da inscri-
ção, o tamanho da fonte de sua prova ampliada.

7.1.2.2. O candidato que não indicar o tamanho da fonte, 
terá sua prova elaborada na fonte 24.

7.1.3. Candidatos com deficiência visual (amblíopes), que 
solicitarem prova especial por meio da utilização de software, 
serão oferecidos computador/notebook, com o software NVDA 
disponível para uso dos candidatos durante a realização de 
sua prova.

7.1.3.1. Na hipótese de serem verificados problemas téc-
nicos no computador e/ou software mencionados no subitem 
7.1.3., será disponibilizado ao candidato fiscal ledor para leitura 
de sua prova.

IV – DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes provas:

Cargo Provas Questões

Procurador Jurídico

 Prova Objetiva
Conhecimentos Específicos

 - Conhecimentos Específicos

Prova Prático-Profissional
 - Peça Processual 

 Prova de Títulos
 - Avaliação de documentos

60

01

--

1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificató-
rio, visa avaliar o grau de conhecimento geral do candidato, bem 
como a capacidade de análise, entendimento e interpretação 
de informações, habilidade de trabalhar com estrutura lógica 
das relações, capacidade dedutiva e conhecimentos técnicos 
específicos do cargo.

1.1.1. A prova objetiva será composta de questões de múl-
tipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sendo apenas uma 
alternativa correta, de acordo com o conteúdo programático 
estabelecidos no Anexo II – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

1.1.2. A prova objetiva terá duração de 3 horas e 30 
minutos.

1.2. A prova prático-profissional, de caráter eliminatório e 
classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento e a capa-
cidade de argumentação técnica do candidato, necessários ao 
desempenho do cargo.

1.2.1. A prova prático-profissional terá duração de 2 horas.
1.3. A prova de títulos, de caráter classificatório, visa valori-

zar a formação acadêmica do candidato.
2. Para a prestação das provas, deverão ser observados, 

também, o Capítulo V – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA, 
PRÁTICO-PROFISSIONAL E DE TÍTULOS e o Capítulo VI – DO 
JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

V. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA, PRÁTICO-
PROFISSIONAL E DE TÍTULOS

1. As provas serão realizadas na cidade de Mogi das 
Cruzes - SP.

1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na 
cidade de Mogi das Cruzes, por qualquer que seja o motivo, a 
Fundação VUNESP poderá aplicá-las em municípios próximos.

2. A convocação para a realização das provas deverá ser 
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convoca-
ção a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 
divulgado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP - www.
vunesp.com.br, na página do Concurso, não podendo ser alega-
da qualquer espécie de desconhecimento.

2.1. O candidato somente poderá realizar as provas na data, 
horário, turma, sala e local constantes do Edital de Convocação 
a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

3. O candidato deverá comparecer com antecedência míni-
ma de 60 minutos no local designado para a realização da prova, 
constante do Edital de Convocação, não sendo admitidos retar-
datários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões.

3.1. O candidato deverá estar munido de:
a) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto e 

borracha macia; e
b) original de um dos seguintes documentos de identifica-

ção: Cédula de Identidade (RG) ou Cédula de Identidade (RG) 
ou Registro de Identificação Civil (RIC), Carteira de Órgão ou 
Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, 
expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, 
Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Registro Nacional de 
Estrangeiro – RNE.

3.2. Somente será admitido na sala ou local de prova o 
candidato que apresentar um dos documentos discriminados na 
alínea “b” do subitem 3.1 deste Capítulo, e desde que permita, 
com clareza, a sua identificação.

3.3. O candidato que não apresentar o documento, confor-
me a alínea “b” do subitem 3.1 deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.

3.4. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos 
citados, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou quais-
quer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive 
carteira funcional de ordem pública ou privada.

4. Não será admitido na sala ou no local de prova o can-
didato que se apresentar após o horário estabelecido no Edital 
de Convocação.

4.1. O horário de início da prova será definido em cada 
sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.

5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato, 
nem aplicação das provas fora do local, sala/turma, data e 
horário preestabelecidos.

6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de 
prova sem o acompanhamento de um fiscal.

7. Em caso de necessidade de amamentação durante a 
prova a candidata deverá levar um acompanhante maior de 
idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela criança.

7.1. A Fundação VUNESP não se responsabiliza pela criança 
no caso de a candidata não levar o acompanhante, podendo, 
inclusive, ocasionar a sua eliminação do concurso.

7.2. No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal, sem a presença do responsável 
pela criança e sem o material de aplicação da prova.

7.3. A candidata, neste momento, deverá deixar seu mate-
rial de prova sobre a carteira, voltado para baixo.

7.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
à duração da prova da candidata.

8. Excetuada a situação prevista no item 7. deste Capítulo, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante, 
inclusive criança, nas dependências do local de realização da 
prova, podendo ocasionar inclusive a não participação do candi-
dato no Concurso Público.

9. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum 
dado cadastral, no dia da prova, deverá solicitar formulário 
específico para tal finalidade, que deverá ser datado e assinado 
pelo candidato e entregue ao fiscal.

9.1. O candidato que não atender aos termos deste item 
deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas 
de sua omissão.

9.2. Os dados cadastrais que dizem respeito a critério de 
desempate, só poderão ser alterados, até a data da realização da 
prova de títulos. Após esta data, o candidato deverá arcar com 
as consequências advindas de sua omissão.

10. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou 
sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que 
estiver prestando a prova.

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

12. São de responsabilidade do candidato, inclusive no 
que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a 
conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para 
a realização das provas.

13. Durante as provas, não serão permitidas quaisquer espé-
cies de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações 
e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não 
fornecido pela Fundação VUNESP, utilização de protetor auricu-
lar, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, de relógio de qualquer 
espécie, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico de 
comunicação ou de gravação de imagem, de som, ou de imagem 
e som pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer 
outros estranhos ao Concurso Público.

13.1. O candidato, que estiver de posse de qualquer equipa-
mento eletrônico, deverá antes do início da prova:

a) desligá-lo;
b) retirar sua bateria (se possível);
c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pela 

Fundação VUNESP, devendo lacrar a embalagem e mantê-la 
lacrada, embaixo da carteira, durante todo o tempo de realiza-
ção da(s) prova(s);

d) colocar também, nessa embalagem, os eventuais per-
tences pessoais (bonés, gorros ou similares, relógio de qualquer 
espécie e protetor auricular);
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